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De eerste nieuwsbrief van 2021 kan meteen beginnen met de melding van mooie nieuwe 

ontwikkelingen. De bouwprojecten zijn afgerond, watertanks zijn geïnstalleerd en er zijn nieuwe 

uniformen en bankjes aangeschaft. Daarnaast is het aantal leerlingen op de Saini Academy 

toegenomen. De Saini Academy telt nu 101 leerlingen en dit aantal gaat vast toenemen. 

In het gebied Kanana waar de school ligt, komt namelijk een nieuwe nationale school waar 2000 

leerlingen kunnen worden toegelaten. Het is de derde nationale school in de county. Dit zal een 

boost geven aan het gebied en zal daardoor voor meer bedrijvigheid zorgen en voor meer families en 

leerlingen. Kortom een toplocatie. 

 

Watertoren en tank Saini Academy  

In de laatste week van februari is de watertank van 10.000 

liter geplaats op de nieuwe toren. Afgelopen weekend is het 

water er ingepompt. Er is een gat van 15 meter diep 

geboord, waarbij onder de grond ook de waterpomp is 

ingebracht. Via de elektriciteit wordt het water naar de tank 

gebracht. Vandaar uit gaat er via de aangelegde leidingen 

water naar de keuken, de toiletgebouwen en de watertaps 

onder de toren. Op dit moment wordt er nog gebruik 

gemaakt van de elektriciteit van de buren. De aanleg vanuit 

Kenya Power naar de Saini Academy is nog “on progress”.  

Mooi om te benoemen is de unieke samenwerking met de 

buren. De landlord van dit terrein wil namelijk  ook water 

voor huurders op zijn grond. Er worden nu leidingen naar dit 

terrein aangelegd. Dit genereert inkomen voor de school, 

doordat er een meter tussen wordt geplaatst. Daarnaast 

krijgt de toren de volgende inscriptie: 

“ Mustafa Özkan Hyrathi “ (in liefdevolle herinnering) met er naast de Turkse en de Nederlandse vlag, 

ter nagedachtenis aan de overleden vader van Mehtap Özkan. Zij heeft d.m.v. donatie de realisatie 

van de watertoren en tank mogelijk gemaakt. 

 

Schoolgebouwen 

Het “oude” schoolgebouw uit 2018 met 3 lokalen is van 

binnen geplasterd en geverfd. De deuren, de ramen en de 

pilaren zijn nu blauw en binnen in zijn de frisse kleuren 

( groen, geel en blauw ) gebruikt. Het nieuwe gebouw met 3 

lokalen ziet er nog mooier uit. De voegen zijn ook blauw van 

dit gebouw en heeft aan de buitenkant de zelfde kleur 

samenstelling. Het is daardoor een mooi geheel met aan de 

binnenkant goud, paars en oranje. De Orhan Demir 

Foundation heeft d.m.v. van een donatie deze bouw 

mogelijk gemaakt. 

Alle lokalen hebben nu prikborden over de gehele breedte 

van het lokaal. Aan de ene kant het zgn. blackboard en er 

tegen over het prikbord. Ook zijn er nieuwe kapstokken 

aangebracht aan de 2 zijkanten van het lokaal. Daarnaast 

heeft elk lokaal een prikbord aan de buitenkant. Geheel 

Covid proof heeft elk lokaal met de oudere leerlingen, de 

nieuwe eenzits bankjes in gebruik. Er zijn 90 nieuwe bankjes.  In maart zullen de lokalen ook nog 

voorzien zijn van gordijnen en nieuwe kasten. 

Tot slot worden op dit terrein nog 20 bananenplanten gepland en worden de footsanitizers en de 

watertankjes goed gebruikt. Wat nog ontbreekt is  een omheining, maar dit is een wens voor de 

toekomst. Dit probleem wordt nu opgelost met de schoolbewaker ’watchman Bakahri ’. 

Hij wordt betaald vanuit de bijdrage van de ouders, net zoals de kokkin Maria. 



 

Toiletgebouw 

Het nieuwe toiletgebouw vormt een geheel in 

kleursamenstelling met de andere gebouwen. Het is een 

gebouw met 3 deuren, waarbij er 1 deur aan de kopse kant 

zit. Binnen is de vloer betegeld, inclusief een flash toilet, 

zodat het makkelijker schoon is te maken. Aan de leerlingen 

zal geleerd moeten worden, hoe hier gebruik van te maken. 

Ook heeft dit gebouw net zoals de nieuwe lokalen aan de 

binnenkant frisse kleuren.  

Of het oude toiletgebouw voor de meisjes en vrouwen gaat 

worden en het nieuwe gebouw voor de jongens en de 

mannen, is nog niet duidelijk. 

Achter het gebouw ligt de pit, waar e.e.a. naar toe wordt 

geleid. 

Sponsoring is mogelijk vanuit onze eigen stichting, dankzij 

donaties. 

 

Leerlingen en team. 

Het leerlingenaantal is toegenomen. Er zijn op dit moment 

101 leerlingen. De toeloop zit vooral in de “ PP1 en PP 2 

klassen ”. Pre Primary 1 en 2, dit zijn de zgn. 

kleuterafdelingen. Er zijn in deze klassen nu 55 leerlingen. 

Onlangs heeft er een bijeenkomst met de nieuwe ouders 

plaats gevonden, de ouders werd daarbij verteld dat het 

dragen van een uniform verplicht is. Het eerste uniform is 

gratis, het tweede uniform moeten de ouders betalen. De 

kosten voor het uniform bedragen voor de meisjes Ksh.1300 

(€ 10,00) en voor de jongens Ksh 900 (€ 7,20) Het uniform 

van de school maakt het verschil met uniformen van andere 

scholen. 

Daarnaast is het team van de school uitgebreid. Door het 

vertrek van Masha, de headteacher naar een government 

school met een beter salaris is Md. Ishara nu de nieuwe 

headteacher. Zij hoorde in januari 2021 dat zij geslaagd was voor haar examen, waardoor zij nu het 

ECDE diploma heeft. 

 

Masjid Imani Moskee 

De Masjid Imani Moskee te Kanana, heeft een ware 

metamorfose ondergaan. Het gebouw is eigenlijk van 

binnen geheel gestript: nieuwe fundering, balken en vloer. 

en plastering. Er is een nieuwe wasplaats gecreëerd voor 

mannen en vrouwen. Ook is hier een nieuwe watertoren 

met watertank van 10.000 liter geplaatst. 

Alles is daarbij opnieuw geverfd, zoals de buitenkant laat 

zien in wit en groen. 

De gemeenschap is er erg blij mee. Deze renovatie is 

mogelijk gemaakt door de Orhan Demir Foundation. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Albino’s 

 De jongste kinderen van het gezin Mwero zijn in het 

nieuwe schooljaar gestart op de Mgombezi Primary School. 

Er werd voor de inschrijving op deze school wel eerst door 

onze coördinator Samson een gesprek aangevraagd met de 

headteacher. Het onderwerp van gesprek was: ” de omgang 

op deze school en de acceptatie van Albino’s ”. Samson had 

er een goed gevoel bij. Met de kinderen is hij daarna op 

stap gegaan, om 6 paar uniformen, 3 paar schoenen, 

rugtassen en schriften te kopen. Ook bracht hij met 

Mwanamisi nog een bezoek aan de apotheker, vanwege 

wonden aan haar voeten. De schoolbijdrage is ook voldaan. 

Op de foto draagt Mwanamisi al het nieuwe uniform 

 

 

Help  Halima aan haar operatie 

( Halima: “Ik wil niet in een rolstoel! ” ) 

 

Halima is een van onze gesponsorde leerlingen. Op de foto 

bezoekt zij de Dzombo Primary School. Samson, de 

coördinator kent haar erg goed. Zij woont in zijn area. Hij is 

erg begaan met haar, vanwege het feit dat zij met een 

handicap is geboren. Haar voeten hebben namelijk  een 

kromming wat de  reden voor de vader was om het gezin te 

verlaten. Uiteindelijk is haar moeder ook vertrokken en 

wonen  de kinderen nu bij oma. Het gezin is de afgelopen 

periode extra ondersteund met voedselpakketten. De 

schoolbijdrage en het uniform worden door een van onze 

sponsoren betaald.  

 

Nu anno 2021 heeft Halima eindelijk de revalidatiekliniek 

bezocht in Mombasa. De insteek was om speciale schoenen 

te laten aanmeten. Helaas is dit geen optie. Volgens de arts 

is een operatie noodzakelijk, omdat zij anders zal eindigen 

in een rolstoel. De behandelend arts herkende haar nog uit 

het verleden. Destijds is de behandeling stop gezet 

vanwege geld gebrek. Wij ontvingen een uitgebreid verslag 

met foto’s en video’s van haar bezoek aan de kliniek. 

 

 Maar ook een oproep van haar zelf met een ontroerend bericht. Zij wil graag support voor haar 

operatie. Wanneer deze operatie niet zal plaatst vinden eindigt zij in een rolstoel. Haar bericht was 

dan ook nadrukkelijk ; ” ik wil lopend de toekomst in en NIET in een rolstoel”. 

Wil jij Halima helpen aan haar operatie en de nazorg d.m.v. therapie en aangepaste schoenen ? De 

totale kosten bedragen  1000 euro, waardoor alle donaties welkom zijn. Triodos rekening.  

Triodos NL62 TRIO 0197 9066 64 o.v.v Halima 

Laatste nieuws 

De laatste 2 thermoguns zijn gebracht naar de Bilashaka Primary School. Ook heeft deze school de 

aanvraag voor de nieuwe boeken uitgezet. 70 % voor de lagere groepen en 30% voor de hogere 

groepen zal er worden besteed van het budget. 

De Saini Academy heeft deze week een First Aid kit, aangeschaft via het Rode Kruis. Er zal een cursus 

aan het team worden gegeven. 


