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Bekijk de webversie

Beste allemaal,
Bij deze het verslag van ons bezoek
aan Kenia.
Veel leesplezier! Groet, Jan en Marijke

Na 1 ½ jaar besloten wij om weer een reis te boeken naar
Kenia. Dit keer voor 4 weken. We waren nog nooit zo lang
geweest, maar er stond veel op het programma. Uiteraard een
bezoek aan de Bilashaka en de Saini Academy. Daarnaast
nog 8 andere schoolbezoeken, waarbij de Kenya Kesho van
Peter en Sandra Ruyssenaars niet mag ontbreken,
overleggen met de board van Tenda Pamoja in Kenia, een
bezoek aan Halima in het hospitaal in Mombassa en waren wij
benieuwd hoe het zou zijn met de gezinnen die de afgelopen
tijd voedsel- en vleespakketten hadden ontvangen.
De voorbereiding
Weken van voorbereiding gingen aan ons bezoek vooraf.
Veel tijd ging er zitten in de documenten en testen die er nodig
waren om Kenia binnen te komen. Ook werden er véél spullen
bij ons thuis afgeleverd zoals 25 kg duplo van de leerlingen
van RKBS De Waterwilg en de prachtige sporttenues en
jongens en meisjes kleding. En zo vertrokken wij op 3 oktober
met 46 kg extra bagage naar Kenia.

Bezoek aan de Saini Academy
Onze school hebben wij verschillende keren bezocht. Wat
waren wij benieuwd naar de nieuwe gebouwen; de
watertoren, de 3 klaslokalen, het 3 deurs toiletgebouw met
een flushing toilet en de reparaties die er gedaan waren.
We waren erg onder de indruk. Het terrein lag er prachtig bij.
Er was een mooie aanwas van planten en bloemen en er
waren 2 cassave veldjes aangelegd. Het team schitterde in
een prachtige outfit; allemaal de zelfde jurk.
Er heerst orde, regelmaat en structuur. De leerlingen staan
b.v. geordend hun handen te wassen bij de zeer efficiënte foot
sanitizers en zij dragen allemaal een mondkapje. De eerste
keer was er een bijeenkomst met het team en met de BOM of
te wel Board of Management (de ouders). Tal van zaken zijn
er toen besproken; de aanwas van nieuwe leerlingen, het
verzorgen van de schoollunch, de ouderbijdrage, de scholing
van het team etc.. De ouders bedankten nogmaals voor de
voedsel en vleespakketten, die gezien de omstandigheden,
echt op tijd kwamen. Daarnaast waren zij zeer content met de
nieuwe vooruitzichten; de bouw van een lokaal waarbij er een
gedeelte wordt ingericht als personeelskamer en het andere
gedeelte ingericht wordt als bibliotheek. De biebleerkracht van
de Bilashaka Primary zal daarbij het team supporten. Hij heeft het goed voor elkaar en het is
een droom om de bieb ook op de Saini te realiseren. De WIFI wordt ook aangebracht.
Een andere bouwactiviteit is het bouwen van een fence, een omheining om het terrein. De fence
is belangrijk voor de veiligheid van de kinderen. Motoren kunnen nu zo over het schoolterrein
crossen en voetgangers steken over. Met een fence worden de gebouwen, speeltoestellen en
de chloormachine voor drinkbaar water te realiseren beschermd.
Een mooie ontwikkeling.
Bezoek aan Michael en zijn gezin
Het gezin hebben wij 2 keer bezocht. Een bezoek was aan het
begin van de reis, zodat we de meegebrachte kleding en
schoenen meteen konden overhandigen. Michael kreeg de
oude wandelschoenen van Jan. Stevige schoenen heeft hij
hard nodig. Het terrein waarop hij woont heeft namelijk een
koraal ondergrond en is moeilijk te belopen voor hem. Nog
verdrietiger was het nieuws dat hij vertelde dat hij nu geheel
blind was geworden. Hij realiseert zich dat hij begeleid moet
worden. Daarom hebben wij nu acties naar het Instituut voor
de blinden uitgezet. Twee vertegenwoordigers van de school
zijn al bij hem thuis geweest. Er wordt nu onderzocht wat er
noodzakelijk is voor hem en hoe e.e.a. in een plan van
aanpak gaat worden verwerkt. Zelfredzaamheid is erg
belangrijk. Catherine zijn vrouw wil nl. weer haar business
opstarten om geld te verdienen. Heel mooi is om te zien, hoe
liefdevol zij met hem omgaat. De tweede keer dat we het
gezin bezochten hadden we veel zeepjes, shampo’s, lotions
en water bij ons. Maar ook spullen die wij als geschenk
hadden gekregen tijdens het bezoek aan de scholen. Vooral
met de wandelstok was hij erg blij. De decoraties met onze
namen er op, werden opgehangen in de leefruimte.
Bezoek aan Halima
Halima was eind augustus teruggekomen van haar tweede
operatie aan de APDK kliniek in Kijabe. Het gaf ons de
mogelijkheid om haar in de tweede week van september te
bezoeken in de kliniek van Mombasa. Wij werden
allerhartelijkst ontvangen door haar behandelde arts, die erg
tevreden was over de operatie en de inzet en wil van Halima.
Vol trots kwam zij met haar leerkracht en begeleider behendig
aangereden in haar rolstoel. Wij kregen een rondleiding door
het gebouw. Halima maakte een vrolijke indruk en was erg blij
om ons te zien. Al helemaal toen de tas met kleding kwam. In
het weekend mogen de kinderen van het hospitaal eigen
kleding aan. Anders dragen zij een uniform.
Afgelopen week ontvingen wij de foto’s van Halima zonder
gips. Stralend met een big smile. Komende week gaat zij weer
terug naar de kliniek in Kijabe om de speciale schoenen te
laten aanmeten. Wij zijn erg blij dat wij financiële support
ontvangen. De operatie wordt dan wel door het ADPK betaald
maar er komen nog veel extra kosten bij. Ook hebben wij een
bezoek gebracht aan de school waar Halima na de
behandelingen heen gaat. De Masimbani Primary school. Een
gedreven headteacher mister John, die met zijn team
uitstekende resultaten boekt. Het is onze droom om Halima zelfstandig de wereld in te laten
lopen. Een prachtige kans op een mooie toekomst.
Bezoek aan de Bilashaka Primary
De ontvangst van headteacher Ali Kassim was TOP. De
mededeling dat hij een andere baan had geaccepteerd was
minder. De laatste 3 jaar hadden wij intensief contact met
hem. Regelmatig belde hij en hield ons uitstekend op de
hoogte over de ontwikkelingen op zijn school. Een van onze
mooiste projecten samen is de opzet geweest van de
bibliotheek. De bieb is een voorbeeld voor andere scholen en
de biebleerkracht mister Karani gaat adviseren bij de nieuwe
bieb van de Saini Academy. Voor Ali is het een upgrade, een
beter betaalde baan, waarbij hij de scholen in zijn nieuwe
werkgebied moet adviseren om het onderwijs te verbeteren.
Nog steeds vol trots liet hij alles zien zoals de slaapzaal die
gebouwd is door de alumni groep van de school. Leerlingen
van groep 8 verblijven intern. Op deze manier is er een betere
controle en begeleiding mogelijk. Wij hebben het effect gezien
door de goede score die de school had behaald.

Bezoek aan Kenya Kesho

Peter en Sandra Ruysenaars van Kenya Kesho zijn de
betrokken oprichters van de Kenya Kesho, een basisschool
voor meisjes. Een school met een ander onderwijsconcept.
Met aandacht voor kunst, ontspanning, naast de reguliere
vakken. 80% van de leerlingen wordt gesponsord. Zo ook
Raha, die wij privé ondersteunen. Een zeer verlegen meisje
met een grote leergierigheid. Het bezoek aan de school liet nu
de prachtige muurschilderingen zien en de ingerichte ICT
ruimte. De leerlingen krijgen op school ontbijt en middageten,
het bezoek aan de groententuin was zeer de moeite waard en
uiteraard ook onze lunch ontmoetingen waarbij er vooral veel
gesproken is over het nieuwe Keniaanse curriculum.

Competency Based Curriculum
Het curriculum gaat uit van 8 groepen op de Primary school.
De kinderen moeten veel meer zelf ontdekken. Er zijn in de
kleutergroepen 8 hoeken waar vanuit gewerkt wordt: religie,
creativiteit, nieuwsgierigheid, omgeving, muziek, rekenen, taal
en winkelen.
Het is een uitdaging om dit te realiseren in het lokaal naast de overbevolkte klassen. Ook vraagt
het nieuwe curriculum veel meer thuis onderzoek. Dit brengt extra kosten met zich mee voor de
ouders, naast het feit dat de ICT opdrachten onmogelijk thuis kunnen worden uitgevoerd. De
eindtoets in de hoogste groep is daarbij ook verdwenen. Het middelbare onderwijs zal moeten
aansluiten. Het onderwijsveld protesteert hier heftig tegen, dus we zijn benieuwd hoe de
ontwikkelingen gaan verlopen.
Tenda Pamoja board meeting
Op 25 september stond deze bijeenkomst gepland. Helaas
waren 2 bestuursleden afwezig, de advocaat en de financiële
man. Neemt niet weg dat wij een zeer goede vergadering
hadden; constructief en opbouwend. Gericht op activiteiten
voor de toekomst. Prioriteiten zijn het maken van een
actieplan, de verspreiding van het jaarverslag 2020 en de
folder. Uiteindelijk moet de NGO Tenda Pamoja Kenya
zelfstandig verder.

De ontmoetingen, die onverwachts zijn Bahatisha
Bahatisha is de tuinman van het hotel. Hij verzorgt daarbij
mooie boeketten. Op deze manier hoopt hij een tip te krijgen
van de gasten van het hotel. Wij gingen bij hem op
huisbezoek en het gezin was erg blij met de meegebrachte
kleding. Als verrassing hadden wij ook nog een oude mobiel
bij ons. De mobiel van Bahatisha was namelijk gestolen
tijdens het werk. Veel verdient een tuinman niet en met zijn
motor probeerde hij ook bij te verdienen. De motor stond
echter al maanden kapot in het huis. Via Samson en Samuel
was er binnen 2 dagen een nieuw motorblok geregeld. Hij kon
zijn kinderen nu weer naar school brengen, op tijd op zijn werk
zijn en hij heeft nu weer de mogelijkheid om bij te verdienen.
Met een “big smile” kwam hij iedere dag, een kokosnoot
brengen en nieuwe bloemen.

Juma
Juma werkt bij de fruitcorner van het hotel en verwent ons
altijd met passievruchten en mango’s. Hij weet dat wij daar erg
gek op zijn. Juma en zijn gezin hebben in Corona tijd de
ondersteuning gehad van de vlees en voedsel pakketten. De
hele familie was aanwezig. Hij wilde zijn gezin kennis laten maken met ons. Van hem maar
eigenlijk van alle andere gezinnen die wij ondersteunen, hoorden wij hoe dankbaar en blij men
was. Zij gaven aan dat de pakketten precies op tijd kwamen. Er was geen werk, geen inkomen
en men had honger. Iedereen wilde ons eigenlijk wel thuis uitnodigen, iedereen zei het zelfde.
Er was echt echt honger. Hoe fijn is het dan dat de coördinator Samson belt om aan te geven,
dat er een voedsel of vleespakket is. De pakketten konden worden uitgedeeld dankzij de
bijdrage van de Orhan Demir Foundation.
Na een bezoek van een uur bij Juma vertrokken wij, er nooit bij stil gestaan dat de nood echt zo
hoog was. Het maakte diepe indruk.
Sophia
Op haar vrije dag nam Sophia ons mee naar haar Mpesa
shop. Zij heeft dankzij een lening de shop kunnen kopen. In
heel Kenia vind je deze kiosken. Het is eigenlijk een klein
bankkantoortje. Mensen kunnen hun geld storten. Elke
transactie geeft een bedrag voor de beheerder van de shop.
Het kantoortje was 2 bij 2 meter en op de ochtend van ons
bezoek waren er al 17 klanten geweest. Het kantoor ligt op
een goede locatie; bij de moskee, de winkels en vlakbij de
weg.

James, de tuk tuk man
Verbaast was hij dat wij belden. Hij wist niet dat wij in Kenia
waren. Ook hij was zo dankbaar voor de ondersteuning tijdens
Corona. Met veel plezier reed hij ons rond in zijn Tuk Tuk
Asia
Een onverwacht bezoek bij de Dispensary van de Mwangulu
Primary school. Asia komt uit het Makena project van
basisschool De Waterwilg te Nootdorp. Zij werkt met veel
toewijding in dit kleine hospitaal. Zij woont niet meer in het
huis op het terrein. Zij heeft haar plek afgestaan aan de
verloskundige.

Eveline
Het was zo mooi haar te ontmoeten. Zij is de vrouw van de
voormalige project en management consultant van het hotel.
Helaas moesten zij vertrekken bij het hotel. Haar binding en
betrokkenheid met het voormalige personeel is nog steeds
enorm. Tijdens de borrel en het eten in het hotel kwamen
velen haar gedag zeggen. Een liefdevolle ontmoeting.
Naast bovenstaande ervaringen, willen we nog het bezoek
aan de Mwamtenda Primary school benoemen. Het is een
kleine school, die op zoek is naar een sponsor. Ook de
ontmoetingen bij Mercy in het ziekenhuis waren bijzonder en
niet te vergeten het kraambezoek bij Ishara, de headteacher van de Saini Academy, de kleine
pas 1 week oud.
Kortom: het waren enerverende 4 weken, waarbij de tijd is omgevlogen. Wij zijn net terug, maar
de updates vanuit Kenia stromen nu alweer binnen!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@tunajenga.nl toe aan uw adresboek.

