Nieuwsbrief September/Oktober 2020
De vijfde nieuwsbrief sturen wij bij deze aan jullie door. De nieuwsbrief geeft mooie vermeldingen
zoals; de beperkte reopening van de scholen, de goedkeuring van Wilde Ganzen en daardoor de start
van activiteiten bij de Saini Academy en de Masjid Imani Moskee, de realisatie van een slaapzaal bij
de Bilashaka Primary School. Maar … ook nog steeds de noodzaak van het uitdelen van de
voedselpakketten.
Beleid Tunajenga
In ons beleid stond de support van 3 scholen; de
Bilashaka Primary School, de Saini Academy en de
Tunajenga Academy. Echter een project ondersteunen
zoals de Tunajenga Academy blijft een discussie
geven. De school heeft geen registratie die vereist
wordt vanuit de overheid. Investeren in gebouwen is
dan een lastige. Wat zal de toekomst gaan brengen?
WhatsApp gesprekken met headmaster Emmanuel
geven aan, dat de registratie op dit moment een grote
uitdaging is. Een noodzaak, een ”must” hebben wij
aangegeven. Wij wachten het af, maar voor dit
moment gaan wij ons concentreren op de 2 andere
onderwijs projecten, maar vooral ook op onze
gezinnen aldaar.
Gezinnen, onze families
In de loop der jaren hebben wij mensen ontmoet; in
ons hotel, bij de scholen, horende bij een jongere of
zomaar op straat. Personen met een verhaal, maar
vooral met een gezin. De support bestond uit een
bijdrage voor b.v. medische- en schoolkosten of
huisraad. Bij dit laatste betrof het de koop van
matrassen en muskietennetten. Covid-19 zorgde
ervoor, dat Tunajenga ook anders ging ondersteunen
nl. met het verstrekken van voedselpakketten. Sinds
half maart zijn er nu 20 gezinnen die een
voedselpakket hebben ontvangen. Er zijn daarbij 5
gezinnen, die dit elke maand hebben ontvangen, de
meest kwetsbaren, de ”vulnerables”. In overleg met
Samson, onze coördinator in Kenia, wordt er
besproken welke andere gezinnen daarnaast ook een
pakket krijgen, het pakket wordt samengesteld naar behoeften; ( rijst, bonen, maismeel, bakmeel,
suiker, zout, thee, spaghetti en bakolie ) en wordt bij de gezinnen bezorgd.
Op de site van Tunajenga, is nu een aparte knop gezinnen gemaakt, te vinden bij projecten. Bij de 5
gezinnen die elke maand in aanmerking komen staat een klein verhaal geschreven, daaronder een
impressie van het uitdelen van de voedselpakketten bij de anderen. Voor december is het streven
om aan alle 20 gezinnen een pakket te geven; kosten voor dit kerstpakket bedragen 25 euro. Bij
donatie sturen wij video en foto’s door van de overhandiging. Op deze foto in de nieuwsbrief, staat
het gezin van Swaleh, de nachtober van ons hotel, blij verrast nam hij het pakket in ontvangst.

Reopening van de scholen
Op 12 oktober vond de reopening van de scholen
plaats voor leerlingen van grade 4 en grade 8 van
de Primary School. Tevens konden de leerlingen in
de laatste groep van de Secondary School, het
vervolg onderwijs en de universiteit weer naar
school. Tal van voorzorgsmaatregelen zijn er
genomen op de Saini Academy; maskers per
leerling, sanitizers en een thermo gun. De scholen
ontvangen daarbij vanuit de regering een klein
budget. De Saini Academy een privé school
ontvangt daarbij niets. Toch kon de reopening
daar plaatsvinden. Tunajenga had een go ahead
gegeven om e.e.a. te regelen. De Bilashaka
Primary School ontving een klein bedrag en kon
net maskers betalen. Mooi nieuws is het feit dat er een inventarisatie aangaande Covid-19
benodigdheden door Samson op de scholen heeft plaats gevonden. Wilde Ganzen heeft aangegeven
deze aanvraag te bekijken en te beoordelen. Goede hoop! Tunajenga legt daarbij een bedrag in voor
beide scholen.
Wilde Ganzen en de start van de bouwprojecten
Yes!!! Wilde Ganzen heeft de bouw
projectaanvraag goed gekeurd. Naast de bijdrage
van Wilde Ganzen is dit project ook mogelijk
dankzij de bijdrage van de Orhan Demir
Foundation en de bijdrage van Mehtap Özkan. Er
kan gebouwd gaan worden. ( 3 nieuwe lokalen, 1
toiletgebouw van 3 deuren, een watertoren en
plastering van 3 bestaande lokalen bij de Saini
Academy naast de renovatie en een watertoren
van/bij de Masjid Imani Moskee ). De grond bij de
Saini Academy is onlangs uitgebreid, er is land bij
gekocht. Het land is bewerkt en het bouwrijp
maken vindt plaatst door ouders. Het geeft hun
betrokkenheid aan voor het project; een school
voor hun kinderen te realiseren. De aannemer kon daardoor de lijnen uitzetten. De drilling voor de
watertoren is gestart en de elektriciteit is aangevraagd.

Slaapzaal, dormitory Bilashaka.
Ali Kassim, headmaster van de Bilashaka Primary
School stuurde vol trots een foto van een splinter
nieuw gebouw. Een nieuwe slaapzaal. Gebouwd op
het terrein van de school. Een wens van de school.
Zo kan men onderdak bieden aan 20 leerlingen om
te overnachten. Het geeft de mogelijkheid om de
leerlingen beter te monitoren en in de gaten te
houden.
De alumnigroep van de school heeft gezorgd voor
realisatie van het gebouw. Zij dragen hun “oude”
school een warm hart toe. Een prachtig initiatief.

Bemiddeling in een geschil
Bernard, de ober van het hotel is 27 jaar en heeft
de zorg voor zijn 2 zussen en 1 broer. Beide ouders
zijn overleden. Zijn zus Rehema is op 10 jarige
leeftijd ernstig verbrand. Een nieuwe operatie was
nodig. De voogd had het gesponsorde geld in deze
tijd van Covid 19 voor haar zelf gebruikt. De
ziektekosten- verzekeringskaart was daardoor niet
meer gedekt. Wanhopig berichtte Bernard wat te
doen. Het bleek om een bedrag van 20 euro te
gaan. Samson heeft dit bedrag doorgestort en… de
operatie kan plaats vinden.

Doneren via Doelshop
Shop je wel eens online?
Wist je dat je gratis kunt doneren elke keer als je online
shopt? Shop nu bij alle bekende webshops en doneer aan
Tunajenga!
Op www.doelshop.nl kun je online shoppen bij alle
aangesloten webshops waar www.doelshop.nl aan
verbonden is. Deze webshops bestaan onder andere uit
Bol.com, Coolblue, Expert, Hema en zelfs Thuisbezorgd.
Hoe werkt het?
Ga naar de website www.doelshop.nl
Klik op de ‘ doelen’ button aan de linkerkant en vul ‘ tunajenga’ in.
Uw account is nu gekoppeld aan Tunajenga, waarna u vervolgens op de door u gekozen website
verder kunt winkelen.
Betaal de prijs van het product en er gaat automatisch een bedrag naar Tunajenga!
Laatste nieuws,
Eunice leerkracht op de Saini Academy is hersteld van haar nier problemen.
Ishara de deputy van de Saini Academy, heeft eindelijk haar examen in oktober kunnen doen en haar
opleiding afgerond.
Nieuwe Covid maatregelen van de regering geven
aan, dat het streven op de scholen één leerling per
tafel wordt; een nieuwe uitdaging. Social
Distance. Gelukkig zat er in onze aanvraag naar
Wilde Ganzen ook een meubilair project. Wij
hebben aangegeven wat het beschikbare bedrag is
en dat zij ter plekke moeten kijken hoe zij e.e.a.
gaan realiseren.
Opening scholen; de regering heeft onlangs
aangekondigd dat de andere groepen op de
scholen niet naar school kunnen tot 1 Januari
2021.

