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De laatste nieuwsbrief van het jaar 2021 !! 

Ook 2021 was wereldwijd wederom een bijzonder jaar. Covid 19 blijft de wereld in zijn greep 

houden. Veel van onze gezinnen werken in de toeristensector. Deze sector heeft het erg moeilijk; het 

zorgt ervoor dat er geen werk is en geen inkomen. Daarom hebben wij de focus gelegd op het 

verstrekken van voedselpakketten. Deze konden worden uitgereikt dankzij de Orhan Demir 

foundation bij de Ramadan en vleespakketten bij het Offerfeest. Ook hebben wij zelf nog 30 

Kerstpakketten kunnen uitreiken, afgelopen Kerst. 

 

Prettig was dat er onverwachts toch de mogelijkheid 

was om in september voor 4 weken naar Kenia af te 

reizen. Wij konden de scholen bezoeken en nu zelf de 3 

nieuwe lokalen en de watertoren zien, maar ook de 

renovatie bij de moskee. Ook werden wij uitgenodigd 

bij de gezinnen en gingen wij veel met Samson Ndegwa, 

op pad. Samson die veel voor ons regelt. Met elkaar 

hebben wij een goede samenwerking en wekelijks 

contact. Hij kan daarbij adviseren zoals bijvoorbeeld de 

belangrijkheid van de fence voor de Saini Academy. Een 

fence geeft veiligheid voor de leerlingen. Men kan 

straks niet meer zomaar over het terrein rijden, 

kinderen kunnen veiliger spelen en de materialen zijn 

zo beter beschermd: zoals bijvoorbeeld de machine die 

het water moet zuiveren bij de watertoren. Echt zo fijn 

dat de school een tank heeft van 10.000 liter water. 

Water is belangrijk voor de leerlingen, maar ook voor 

de kleine groentetuinen die zijn aangelegd. 

Onze sponsoren blijven ons nog steeds trouw, waar wij 

erg blij mee zijn. Een donatie kan namelijk zo het 

verschil maken. Belangrijk is ook om de sponsoren goed 

te informeren, het wordt erg op prijs gesteld.  Net zoals 

dat wij de donaties op prijs stellen.  

Samson Ndegwa 

 

  



 

 
 

Kerstvoedselpakketten 

Op 24 december zijn de 30 Kerstpakketten 

uitgedeeld bij het team van de Saini Academy, de 2 

gezinnnen in Lunga Lunga en op de plot van Michael 

en Catherine. Hier zijn de meeste pakketten 

uitgereikt. Aan het begin van de week werden de 

gezinnnen geinformeerd, dat de pakketten klaar 

stonden. Er zijn ook 3 nieuwe gezinnen toegevoegd.  

Mensen die wij in het hotel hadden ontmoet; Nancy 

die bij de fruitbar staat in het hotel en altijd heerlijke 

mango’s voor ons regelt; Johannes, de technische 

man, die onze koffer zo mooi had gerepareerd en 

Alii, de ober die altijd alles tot in de puntjes voor ons 

regelde. In het pakket zaten basisproducten. De lijst 

is samengesteld door Samson en Catherine; 4 kg rijst, 

2 kg suiker, 3 liter bakolie, 1 pak zout, 1 pak Hamira, 

3 kg bakmeel, 2 kg aardappels, 2 kg tomaten en 2 kg 

uien. 

 

 

 

Uitreiking pakketten op de plot van Michael  

 

Hartverwarmende reacties 

 

Quotes: 

“Bedankt voor het voedselpakket, ik had niets om te 

vieren met mijn kinderen, jullie hebben mij gered 

omdat ik mij schaamde dat ik niets kon klaarmaken. 

En nu kon ik een heerlijke maaltijd klaar maken. 

 

Ik ben zo blij met wat ik heb gekregen, jullie hebben 

mijn familie erg blij gemaakt. Ik was helemaal 

gebroken, wat moest ik doen voor mijn familie met 

de Kerst.  

 

Jullie zijn een zegen voor mij en mijn familie. 

 

Bedankt voor het voedselpakket. Uit de grond van 

mijn hart; zo bedankt voor dit pakket 

 

Ik voelde mij zo vereerd dat ik deze keer een pakket 

kreeg. Voelde mij wel erg verdrietig toen ik Michael 

zag; compleet blind. We hebben ooit zo fijn 

samengewerkt” 

 

 

 

Het team van de Saini met de Kerstpakketten 

 

 

 



 

Bouwactiviteiten; Start bouw van multifunctioneel lokaal bij de Saini Academy. 

 

In december is er gestart met de bouw van het 

nieuwe lokaal. Dit lokaal  wordt voor verschillende 

doeleinden gebruikt; 

- ICT 

In het nieuwe curriculum neemt de ICT een 

belangrijke plaats in, tevens wil de school ICT 

training gaan geven aan de ouders. 

- Staff room  

de leerkrachten hebben behoefte aan een eigen 

plek. Gelden voor deze investering kwamen uit de 

middelen van onze stichting en een  bijdrage van 

Wilde Ganzen. 

- bibliotheek  

Deze is mogelijk dankzij een specifieke donatie van 

Mehtap Özkan voor het inrichten. Goed 

leesonderwijs stimuleert, maar geeft ook meer 

kansen.  

De ouders van de leerlingen hebben ook bijgedragen 

door het egaliseren van de grond. 

De bouw van de fence bij de Saini wordt 

gerealiseerd als de bouwactiviteiten van het lokaal klaar zijn. De “fence” wordt gesponsord door 

ODF; de Orhan Demir Foundation.  

 

Halima. 

Halima is hier te zien in het APDK centrum in 

Mombasa. Stralend staat zij erbij, geopereerd aan 

haar beide benen, waardoor  de kromming is 

verdwenen. Therapie blijft belangrijk. De artsen zijn 

uitermate tevreden over de operatie, maar ook over 

de wilskracht van Halima. In december vlak voor de 

Kerst bracht Samson Ndegwa haar met de auto 

terug naar haar oma. Lopend kwam zij het terrein 

op. Haar oma was goed voorbereid op haar komst; 

zij had inmiddels 2 vaccinaties gehad. In januari zal 

Halima naar haar nieuwe school gaan, waar zij intern 

verblijft. Op deze manier is zij verzekerd van eten, 

medische controle, therapie en hulp indien nodig. 

Oma spreekt dikwijls haar dankbaarheid uit via 

filmpjes die worden opgestuurd door Samson.  Haar 

kleinzoon Joseph kan ook weer verder met zijn 

middelbare school. Oma had het goed geregeld voor 

haar kleinzoon. Echter de Keniaanse sponsor 

overleed , waardoor een Nederlandse sponsor de 

sponsoring weer oppakt 

 

Het laatste nieuws  

• Michael, de ober uit het hotel die blind is geworden gaat in Januari intern naar het Machakos 

instituut, een school voor blinden bij Nairobi. Hij zal daar 6 maanden intern verblijven en de 

tools leren, die het hem mogelijk maken om zijn leven verder op te pakken. 

• Catherine zijn vrouw kan daardoor weer een business beginnen, om inkomsten te krijgen 

voor het gezin.   

 



 


