
Nieuwsbrief  Mei, Juni, Juli en Augustus 2021 

Dit is de derde nieuwsbrief van 2021, waarbij het nieuws van mei, juni, juli en augustus nu in één 

nieuwsbrief is gevoegd. 

De afgelopen periode hebben er wederom tal van activiteiten plaats gevonden. 

Bijvoorbeeld het herstel van Halima, het verspreiden van de vleespakketten en de aanschaf van de  

COVID-19 equipment. ( maskers, zeep etc.) maar wij  hebben ons ook  met de betalingen voor de 

gesponsorde leerlingen en de inventarisatie van de nieuwe bouwactiviteiten beziggehouden. Deze 

gaan mogelijk plaatsvinden in het najaar van 2021. Tevens vraagt de aankoop van land bij de Saini 

Academy veel overleg, maar geeft het ook veel voldoening bij het realiseren hiervan.  

 

Ondertussen zijn de  voorbereidingen voor onze reis in volle gang. Wij zijn nieuwsgierig naar de 

realisatie van de bouwactiviteiten en om dit met eigen ogen te zien. Ook hebben wij er zin in om alle 

mensen weer te zien. Dat is toch een andere ervaring, dan het contact via filmpjes en berichten op 

de mobiel.  

 

Eid al Adha.  

In maart zijn wij begonnen met de voorbereidingen 

van het Islamitische Offerfeest. De stieren werden 

alvast gereserveerd omdat in Kenia door de corona 

maatregelen van de regeringen in omliggende landen, 

krapte ontstond op de veemarkt. 

In totaal zijn er meer dan 300 vleespakketten 

uitgedeeld bij de families van de Saini Academy, maar 

ook bij de 20 gezinnen die wij supporten in Ukunda 

(naast de zorg voor de meest kwetsbaren zoals b.v. de 

oude man van 103, Halfan bij de Bilashaka Primary). 

Het geheel was een grote logistieke operatie, omdat 

de slacht in samenspraak gaat met de moskee en de 

pakketten moeten worden uitgereikt op de dag van de 

slacht.  

Meer dan 2000 mensen uit Islamitische en Christelijke 

gezinnen hebben een mooie Eid al Adha gehad. Dit 

werd mogelijk gemaakt door een donatie van  de rhan 

Demir Foundation  

 

 

Halima 

 

Halima heeft in mei haar eerste operatie gehad zoals in 

de vorige nieuwsbrief vermeld. 

Na een verblijf van 1 week is zij vanuit de kliniek bij 

Naivasha teruggegaan naar de kliniek in Mombasa om 

te revalideren. 

De revalidatie verloopt goed en de artsen hebben toch 

besloten om ook haar andere been te opereren. Dit 

heeft mede te maken met het goede verloop van de 

eerste operatie, haar inzet en dat de artsen denken dat 

een tweede operatie een betere kans geeft om normaal 

te kunnen gaan lopen. Zij wil dit ook zo graag, zonder 

operaties was het vooruitzicht immers op haar knieën 

verder te moeten. Op de foto zien we Halima in de 

kliniek nabij Naivasha. Wij zien daarbij een stralende 

Halima en hopen zo op een prachtig resultaat. 

 



 

 

Land aankoop bij de Saini  en mogelijke bouwactiviteiten. 

Op de foto staat een voorbeeld van een hekwerk, die 

tijdens de bouwactiviteiten in het najaar van 2021 

neergezet zal worden. Er is hier extra grond voor 

gekocht, zodat alles in een keer omheind kan worden 

De omheining is 470 meter met 145 palen die om 

de 3,5 meter worden neergezet op een terrein van 

bijna 14.000 m2. Ook hebben wij nu gevraagd wat een 

omheining kost met een afstand van 3 meter, zoals op 

de foto. De afstand van 3,5 meter is toch wel erg groot  

en het moet goed beschermd en beveiligd zijn. De 2 

offertes willen wij dan vergelijken en dan een keuze 

maken. 

 

Andere activiteiten die op de planning staan zijn de 

bouw van 3 klaslokalen, de bouw van 2 klaslokalen 

waarbij het ene lokaal een leerkrachten ruimte wordt 

met magazijn ruimtes. Het andere lokaal wordt 

ingericht voor de  ICT en de Bibliotheek. 90 bankjes en 9 kasten staan ook op de lijst om  gemaakt te 

worden. 

 

Financiële ondersteuning aan kinderen uit zeer arme gezinnen op de Saini Academy 

 

Op de Saini Academy worden wij geconfronteerd met 

leerlingen die wel naar school willen, maar waarvan de 

ouder de schoolbijdrage niet kan betalen.  

Een nieuw project wat wij willen starten is een support 

voor deze leerlingen.  

 

Het project omvat een bijdrage  van € 200,00 per jaar 

voor de PP 1  klas (een kleutergroep). Er zijn 2 

kleuterjaren. 

 

Een bijdrage vanaf Grade 1 (Groep1) is een bedrag van 

€ 215,00 per jaar en er zijn 6 basisschool jaren.  

  

In dit bedrag zijn opgenomen de schoolkosten, de lunch 

en extra kosten; zoals aanschaf uniform, sokken, 

schoenen en schoolmaterialen 

Uiteraard afhankelijk van de koers. 

 

Op  de foto staan 5 kinderen uit 1 gezin. De moeder 

trouwde toen zij 13 jaar was. Helaas is haar man in 2018 overleden. Zij staat er nu alleen voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bezoek van de Governor op de Bilashaka Primary 

 

Op 19 juli kwam er hoog bezoek op de Bilashaka 

Primary school: Governor Salim. Het was een speciale 

dag. De leerlingen die een goede score hebben 

behaald worden dan in het zonnetje gezet. Het wordt 

de Price Givings Day genoemd. Een activiteit die op 

veel scholen in Kenia plaats vindt. De Governor plantte 

een boom op het terrein van de school, de leerlingen 

kregen een presentje. 

De Bilashaka leerlingen hadden een goede score 

behaald zoals in de vorige nieuwsbrief beschreven. 

17 leerlingen hebben nu een beurs ontvangen. Zij 

schrijven in samenspraak met de school een brief aan 

organisaties en bedrijven voor een financiële support. 

Er zijn van de 35 leerlingen nu 17 leerlingen, die een 

sponsor bijdrage hebben ontvangen; 8 van de Equity 

Bank, 5 van de plaatselijke overheid en 4 van de Base 

Titanium fabriek.  

 

Nieuwe Covid 19 materialen 

In juli zijn er op de Bilashaka Primary en de Saini 

Academy materialen uitgedeeld ter bescherming van 

corona. De totale kosten bedroegen € 300,00 

Op de foto staat de headteacher van de Bilashaka, Ali 

Kassim met de materialen. De materialen bestonden 

uit:  

298 mondmaskers, 10 hand sanitizers en 200 liter 

zeep. Ook heeft hij 50 euro ontvangen om zeep te 

laten maken. Dit geeft weer een kleine business 

binnen de gemeenschap. 

 

Op de Saini Academy staan 4 grote footsanitizers, die 

nog steeds goed gebruikt worden. 

Nu ontving de school 129 mondmaskers, 7 hand 

sanitizers en 100 liter zeep. 

De aanschaf  van deze materialen was op voordracht 

van de Headteachers.  

 

 

 

 

Bezoek aan Kenia 

Dit staat op de planning en de 20 kg duplo zit al in de tas, samen met de polo’s van RKDEO Nootdorp 

badminton en andere kleding, schoenen, speelmaterialen, kleurpotloden, markers, push pins, 

puntenslijpers etc. Wij zijn erg benieuwd hoe alles er uit zal zien nadat wij al zo’n lange tijd niet 

geweest zijn. Wij zijn ook benieuwd naar de ontmoetingen met al de gezinnen en andere personen, 

zoals de ambtenaren van onderwijs en gezondheid, de ontmoeting met Mangale Ndegwa (de 

minister van ECDE in Kwale) en uiteraard met Samson, James en Samuel.  Maar ook met de nieuwe 

leden van het bestuur van Tenda Pamoja Kenia. Het is een druk schema, maar wij hebben er zin in. 


