Nieuwsbrief Maart April 2020
De frequentie van onze nieuwsbrieven zal gaan veranderen. Een update voortaan van de activiteiten
die er per 2 maanden plaats vinden. Voor het Coronavirus ook Kenia bereikte, hadden er alweer
mooie dingen plaats gevonden.
Saini Academy
De pijp in de nieuwe keuken is geïnstalleerd. Er moet alleen een bescherming aan de buitenkant
komen, anders is het te gevaarlijk. De nieuwe uniformen voor de nieuwe leerlingen zijn er. En het
aantal leerlingen is toegenomen.
Tunajenga Academy
Via de Dutch Dental Care Foundation hebben wij kunnen
regelen, dat de groep Nederlandse tandartsen een veld
bezoek hebben gebracht aan de Tunajenga Academy. De
opkomst was groot. Eerst werd er voorlichting gegeven
over hoe je tanden moet poetsen. Op een tafel vond
daarna de controle plaats. Maar de vervolg behandeling
waarvoor men naar de Mwangulu Primary School
(compleet ingericht als behandel kamer) moest, vond
minder aftrek. Men was erg bang.
DDC opereert al vele jaren in Kenia, wij waren erg blij dat
het tandartsen bezoek op deze wijze plaats heeft kunnen
vinden. Stichting Tunajenga heeft 250 euro gedoneerd.
Albino’s
De meiden Rebecca en Bahati zijn bezig met hun laatste jaar op de kappersopleiding en stuurden vol
trots een foto in hun kappers outfit.
James, de Tuk Tuk driver, stuurde een bericht op Valentijnsdag. Om aan te geven, dat hij zeer
dankbaar was met de donatie voor zijn teen operatie, waardoor hij weer kon functioneren. Hij had al
bedankt, maar een bericht op deze dag was een bijzondere.
Local Tenda Pamoja Tunajenga Fund
Per maand wordt er door de gesponsorde Jongeren met een betaalde baan, nog steeds gedoneerd.
Kanyiva Mailu, de chear lady van deze foundation, informeert ons per maand. Wie er doneert en wat
er wordt gedoneerd. Er staat al een mooi bedrag op het speciaal daar voor aangevraagde
bankaccount.
Corona
En toen… toen kwam er een bericht binnen van James (de Tuk Tuk man) van het gezin van Michael,
van Bakhari (de strandman van het Leopard Beach hotel) van Halima (het gehandicapte meisje) en
tal, tal van anderen. Zij gaven aan dat dat er geen business meer was, geen geld en dus geen eten en
dat er ook in Kenia een lockdown was. Het volgende bericht kwam binnen;
I’m in a lockdown. All is well but I’m suffering from hunger. I need only food if someone like to support
me please food, food, food is our problem.
Wat hebben wij gedaan ?
Support aan 4 gezinnen, zodat zij voor 30 euro per gezin
boodschappen konden worden gedaan.
De leningen hebben wij opgeschort.
De salarissen hebben wij voor onze rekening genomen op
de Saini Academy, er zijn geen inkomsten meer, geen
maandelijkse bijdrage van ouders. De scholen zijn dicht.

Support aan Mangale Ndegwa
Op Facebook kwam er een bericht voorbij, dat Mangale
Ndegwa, de minister of Education van Kwale uit zich zelf
een actie was begonen om maskers (verplicht in Kenia)
en zeep uit te delen. En…. voorlichting te geven. Wij
kennen hem al jaren. Veel whatsapp berichten en veel
telefoongesprekken, leverde een mooie samenwerking
op. Stichting Tunajenga heeft 800 euro gedoneerd. Door
deze donatie zijn er rond 6 scholen; Blisahaka, de
Dzomo, de Ganda, de Chirimani, de Saini Academy en de
Tunajnega Academy, maskers en zeep uitgedeeld. De gesponsorde leerlingen van nu en het verleden,
worden daarbij ingeschakeld. Vanuit een centrale plek gaat men op pad om van deur tot deur de
families te bezoeken. Ook in Kenia zijn stricte regels. Scholen gesloten, geen samenscholingen etc. Er
is zelfs een avondklok.
Naast deze scholen van de Tunajenga Fundation, hebben wij ook andere sponsoren benaderd die
een stichting hebben die opereert in Kenia. Dankzij hun donaties konden daardoor nog 4 gebieden
bereikt worden, die wij specifiek hebben aangegeven. Totaal kon er daardoor € 2250,00 aan Mangale
Ndegwa worden gedoneerd.
Ook heeft de overkoepelende organisatie Tenda Pamoja gedoneerd aan het voedselprogramma van
de governor Salim Mvurya.
Deze unieke samenwerking en initiatieven leverde vanuit de governor een bijdrage van 1000 maskers
op voor het project van Mangale.

Orhan Demir Foundation
Orhan Demir is de afgelopen reis met ons mee naar
Kenia geweest. Hij bracht een bezoek van 6 dagen. Tal
van projecten hebben wij hem laten zien; oude,
nieuwe en die voor de toekomst. Zijn Foundation zou
gaan bijdragen om e.e.a. bij de Tunajenga Academy en
de Saini Academy te kunnen gaan bouwen. Echter de
Corona crisis gooide daarbij roet in het eten.
Maar…. Een mooie nieuwe actie.
Zondag 26 april is er besloten door Orhan om met zijn Foundation de families van onze 2 scholen te
ondersteunen met een voedselpakket. Alsmede de teamleden en onze mannen in Kenia, James (lid
van de board) Samuel (onderhoud) en Samson (onze coördinator ). Totaal zijn dit 160 gezinnen. Voor
45 euro komt er één pakket per gezin. Samenstelling per pakket:
Maismeel 20 kg, bakmeel 20 kg, suiker 4 kg, bonen 5kg, bakolie 1 liter, spaghetti 2 pakken, zout 1
pak, dadels 1 pak ( speciaal voor de moslim families ) theebladeren 1 pak, rijst 5 kg, waspoeder 1 pak
en bakpoeder 3 pakken. De Keniaanse board heeft de samenstelling van het pakket gemaakt.
De medewerkers en de jongeren worden daarbij ook nu weer ingezet om van deur tot deur te
verspreiden.
Donatie Corona projecten Stichting Tunajenga
Naast de mooie bijdragen die wij ontvangen, zijn donaties i.v.m. de Corona crisis altijd welkom.
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