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De tweede nieuwsbrief alweer van 2021 en nog steeds is wereldwijd het Covid-19 virus actief. Het 

zorgt ervoor dat het onderwijs in Kenia nog steeds niet verloopt zoals het zou moeten, de scholen 

hebben hun deuren weer eerder gesloten, op andere momenten vinden er examens plaatst en onze 

families kampen nog steeds met werkeloosheid. 

Wel zijn de bouwactiviteiten voor Stg.Tunajenga succesvol afgerond. Daarom inventariseren wij 

alweer de behoeftes aan nieuwe bouwactiviteiten. Hierbij valt te denken aan 3 nieuwe klaslokalen, 

90 nieuwe bankjes, 9 kasten voor in de lokalen en grond aankoop. Dit laatste is noodzakelijk om 

vanuit Tunajenga een groen project te starten op een vruchtbare locatie. Het project moet dan door 

Kenianen gerund worden, waarbij de opbrengst voedsel genereert voor bijvoorbeeld de lunch op de 

Saini Academy en bij  onze families. Dit is een mooie toekomstdroom. 

 

Baby boom  

De tijd van Corona verandert het leven wereldwijd enorm. In 

Kenia zie je daarom, dat meisjes niet meer terugkeren naar 

school. Er zijn daarnaast ook veel zwangerschappen. Veel van 

deze  meisjes raakten ongewild zwanger, omdat zij valse 

beloftes kregen met betrekking tot het verkrijgen van voedsel 

of het krijgen van een baan. Ook onder het personeel van de 

Saini Academy zijn er 5 vrouwelijke leerkrachten de 

afgelopen tijd bevallen. Voor 2 was het een gezinsuitbreiding. 

Voor 3 van de leerkrachten, is het hun overkomen, het was 

niet de bedoeling om zwanger te worden. Zij hebben gelukkig  

een baan en inkomen omdat vaak de mannen hun 

verantwoordelijkheid niet nemen. Sommigen zijn daarbij ook 

nog met de afronding van hun studie bezig en zij keren terug 

om les te geven. 

 

 

 

Op de foto is Ranson te zien. De zoon van Maria, een leerkracht op de Saini Academy. 

 

Halima 

In de vorige nieuwsbrief stond een update over Halima, 

waarbij wij de mogelijkheid boden om te doneren. Het gaf 

een bedrag van € 250,00. Echter zijn er nieuwe 

ontwikkelingen, daar wij aan Samson, de coördinator in 

Kenia, hebben gevraagd of er ook nog mogelijkheden 

aangaande support vanuit Kenia zou kunnen zijn. Samson 

kwam daarbij in contact met Mr. Kalimbo Juma. Een 

gehandicapte Keniaan die werkt voor het Association for the 

Physically Disabled of Kenya (APDK). Dit is een non-profit 

organisatie. Mr.Kalimbo heeft contact gezocht met de kliniek 

in Mombasa. Het goede nieuws is dat Halima 18 mei wordt 

geopereerd en de kosten in zijn geheel door het APDK 

worden betaald. Een kleine bijdrage wordt er van de familie 

verwacht. Na haar operatie zal Halima naar een andere 

school gaan. De donaties gedaan voor Halima, willen wij 

gebruiken om beddengoed, handdoeken etc. van te kopen 

voor op de Masimbani Primary school. Dit is een boarding 

school, waar  Halima na haar operatie verblijft. Zij krijgt hier 

lunches en begeleiding van de school. 

 

Op de foto staat Halima met links Mr. Kalimbo en rechts een leerkracht van de Dzombo Primary. 



 

Watertoren Saini Academy en Masjid Moskee 

  

De watertorens op de Saini Academy en bij de Masjid 

Moskee hebben nu allebei een inscriptie ter 

nagedachtenis. In de vorige nieuwsbrief meldden wij al dat 

de watertoren bij de Saini Academy de inscriptie (Mustafa 

Özkan Hayrati) heeft van de overleden vader van Mehtap 

Özkan. 

De watertoren bij de moskee heeft eveneens een inscriptie 

gekregen ter nagedachtenis aan de overleden vader van 

Orhan Demir (Hacı Saïd Demir Hayrati) die afgelopen 

maart overleden is. 

Een geheel ander item bij de watertorens is de kwaliteit 

van het water. Er hebben metingen plaats gevonden. Het 

positieve bericht is dat het drinkwater van de moskee is 

goedgekeurd om te drinken. Er zijn verschillende testen 

uitgevoerd en dat is een must. Helaas is het drinkwater bij 

de Saini Academy afgekeurd als drinkwater. Er wordt nu 

een apparaat geplaatst waar eens in de 3 maanden chloor 

door heen gespoeld gaat worden, zodat het water drinkbaar is. 

 

Christine, de albino leerkracht. 

Onze organisatie opereert al jaren in Kenia. Veel mensen 

zijn er op ons pad gekomen. Bijvoorbeeld de in Nederland 

betrokken sponsoren, die eigen specifieke projecten 

hebben of hadden. Een aantal zijn er mee gestopt en  

anderen hebben hun project weer opgepakt. Tunajenga 

bemiddelt daarbij en zet onze mensen ter plekke in. Mooi 

is daarbij het nieuwe contact tussen de Nederlandse 

sponsor en Christine. Een albino leerkracht op de 

Bilashaka Primary school. Zij gaf aan, dat zij graag haar 

master op de universiteit wilde behalen. De sponsoring is 

geregeld en een nieuwe laptop. Christine was nog niet 

gestart met de opleiding of de scholen gingen al dicht. 

Online les volgen op je mobiel, is voor een albino bijna 

onmogelijk omdat veel albino’s te maken hebben met een 

beperkt gezichtsvermogen. 

 

 

De KCPE scores zijn binnen gekomen. (Kenyan Certificate of Primary Education) 

 

De Bilashaka Primary School behaalde, ondanks de 

beperkingen van Covid, een mooie score 307,64. 36 

leerlingen hebben aan de eindexamen toets deel 

genomen. Het is te vergelijken met de CITO toets in 

Nederland. 4 leerlingen hebben een score van boven de 

350. Dit betekent dat hun middelbare schoolopleiding 

wordt betaald door de overheid. Van de 15 scholen die 

betrokken zijn of zijn geweest bij Tenda Pamoja, de 

overkoepelende organisatie in Nederland, staat de 

Bilashaka op nummer 1. Wij zijn er trots op. De nieuwe 

boeken voor de bibliotheek worden na de mei vakantie 

bezorgd. Mooi om te vermelden is dat de score van Engels 

mede door de goed ingerichte bibliotheek vooruit is 

gegaan. 



 

Laatste nieuws 

538 Voedselpakketten 

 

Ook al is het een activiteit van de maand mei, is dit het  

vermelden in de nieuwsbrief van maart en april waard. 

Wij hebben 538 voedselpakketten mogen uitdelen en dit 

was een groot succes. Weken en weken van 

voorbereiding zijn er aan voorafgegaan; mail verkeer, 

apps en de vele telefoongesprekken. Op diverse plekken 

zijn de voedselpakketten uitgedeeld. Aan gezinnen bij de 

Mwamtenda Primary School, Bilashaka Primary School, 

Saini  Academy en de Masjid Moskee. En… bij onze 

families die wij steunen in Ukunda, Dzombo en Lunga 

Lunga.  

 

 

 

Eid Mubarak  

De voedselpakketten zijn mogelijk gemaakt dankzij de 

donatie van de Orhan Demir Foundation. De inhoud van 

de pakketten is samengesteld in overleg met Orhan 

Demir en Samson Ndegwa de coördinator. In het pakket 

zat: 20 kg meel, 5 kg rijst, 5 kg bonen, 4 kg suiker, 1 kg 

aardappels, ½  kg tomaten, 5 liter bakolie, 1 liter 

handwas, 2 pk suppergetti, 1 pk thee, 1 pk zout en 1 blik 

bakpoeder. Op 5, 6, 7 en 8 mei vond de 

voedseldistributie plaats. Op 12 mei was het Suikerfeest, 

waardoor de families een feestelijke maaltijd konden  

klaarmaken samen met hun dierbaren. Bijzonder om te 

vermelden is dat 538 gezinnen een voedselpakket 

hebben ontvangen, waarbij bijna 2700 mensen, (als wij 

ervan uit gaan dat een gezin uit gemiddeld 5 personen 

bestaat) van een mooi Suikerfeest  hebben kunnen 

genieten !!!! 

 

Hartverwarmend  

Vele reacties hebben wij ontvangen van onze families 

n.a.v. de uitdeling van de voedselpakketten.  

Erg hartverwarmend was de ontvangst van een filmpje 

van Ali Kassim, de headteacher van de Bilashaka Primary 

school. Hij is op de foto rechts te zien. Ali ondersteunt 

daarbij Halfan, geboren in 1918 en dus 103 oud. De 

Bilashaka is opgericht in 1974 en Halfan was een van de 

eerste ouders met kinderen op deze school. Voor de 

community een gewaardeerd lid, waar je met elkaar 

zorg voor draagt.  

 

Ook mooi om te horen is het feit dat de voorbereidingen 

voor het uitdelen van de vleespakketten voor deze 

gezinnen tijdens:”Eid al Adha” het Offerfeest in volle 

gang zijn. Hierover zullen wij in de volgende nieuwsbrief 

berichten. 


