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Bekijk de webversie

Veel leesplezier en groet,
Jan en Marijke

De eerste nieuwsbrief van het jaar 2022 !!
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar heeft even op zich laten wachten,
omdat wij de afronding van de gestarte bouwprojecten wilden laten zien. Er
ontstond enige vertraging in de betaling van Wilde Ganzen richting het
bankaccount in Kenia, maar onze bouw projecten zijn bijna klaar.
Omheining bij de Saini Academy
Dit is een groot project met een aardige
investering. Het terrein is nu omheind met palen,
op 3 meter afstand van elkaar en verbonden met
een gaasconstructie. De entree ziet er
indrukwekkend uit met een wachtershuis, een
hekwerk en een stukje betonnen muur. De muren
worden gebruikt om de logo’s, de visie en de
missie er op te schilderen. Ook komen er leuke
tekeningen op. De entree moet er aantrekkelijk en
uitnodigend uitzien. Het team was enorm blij
omdat nu de boda boda’s niet meer over het
terrein kunnen crossen. Een boda boda is van
oorsprong een fiets met een extra zitje om mensen
te vervoeren. Je ziet ze in veel Afrikaanse landen.
De laatste jaren worden de fietsen echter
vervangen door motoren. Soms worden er wel 5
mensen op vervoerd en hele verhuizingen vinden ermee plaats.
Het crossen over het open terrein was enorm gevaarlijk voor de kinderen die
het terrein gebruiken om hun handen te wassen, naar de keuken te gaan voor
de lunch of om van lokaal te wisselen, maar vooral ook om te spelen.
Nu is er een betere controle en bescherming.
Watertoren bescherming
In de watertoren staat een chloormachine om het
water te zuiveren. Een kostbare, maar ook
kwetsbare machine. De pilaren zijn nu verbonden
met tralies en een deur. Ook de verbindingen op
de grond van elektriciteit en waterpomp zijn nu
omgeven met betonnen constructies om het
geheel beter te beschermen.
De watertoren met een capaciteit van 10.000 liter,
heeft (in deze tijd van grote droogte) de school en
de families goed kunnen voorzien van water. In
geheel Kenia kampt men met een water tekort o.a.
vanwege de klimaatsveranderingen.

Renovatie van de keuken
De keuken is eigenlijk nog niet eens zo lang
geleden geplaatst.
Echter door geld gebrek, maar ook door niet goed
na te denken wat nodig was tijdens de bouw,
ontbraken de kasten en de planken.
De keuken is nu beter ingericht met kasten onder
het aanrecht.
Ook zijn er planken aangebracht zodat daar e.e.a.
op neer kan worden gelegd, naast de aanschaf van
manden om het voedsel beter in te bewaren.
De kok Md. Maria maakte al heerlijke maaltijden,
maar haar werkomgeving is nu stukken prettiger.

Andere Bouwactiviteiten
In de 6 lokalen zijn er nu kasten gemaakt. De
buitenkanten van deze kasten krijgen deuren met
een slotje zodat het materiaal beter opgeslagen
kan worden. Verder is de lage kast open; de
kinderen kunnen nu zelf materiaal pakken en wat
zij gemaakt hebben op de kasten etaleren. De
inrichting van het nieuwe lokaal is geheel anders,
omdat dit meer multifunctioneel wordt ingericht.
Het nieuwe lokaal zal als Staffroom, Bibliotheek en
ICT ruimtes fungeren.
Het gebouw is echter nog niet klaar, omdat vooral
het ICT gedeelte aandacht vraagt.
De biebleerkracht van de Bilashaka Primary (die
een prachtige bieb hebben) gaat mee helpen met
de inrichting. Hierbij is het belangrijk dat de
kleintjes ook hun weg kunnen vinden in de bieb en makkelijk bij de boeken
kunnen. De aanschaf van de boeken gaat in overleg met het team. Een goede
bieb is belangrijk, want het draagt bij aan de verbetering van het Engels.
Wereld Vrouwendag 8 maart
Op 8 maart was het Wereld Vrouwendag. Op Facebook en Instagram hebben
wij daarbij stil gestaan.
Vanaf 2002 opereren wij in Kenia, en meer dan 20 meiden zijn ondersteund.
Inmiddels zijn het vrouwen met een betaalde baan of een business. Velen
hebben zelf ook al weer kinderen. De support heeft hen de mogelijkheid geven
op een betere toekomst.
Education is the Key word for the future.
Stichting Tunajenga gaat samen met een ander
school van Stg. Tenda Pamoja ( de overkoepelende
organisatie ) een ICT programma starten. Dit
gebeurt door gebruik te maken van de
mogelijkheden die DEAN (Digital Education, Africa,
Network) biedt. Het is een Nederlandse organisatie
die opereert in Afrika en die tal van mogelijkheden, scholingen en
voorzieningen biedt op ICT vlak. Zij maken b.v. gebruik voor hun trainingen
van een draagbare onderwijsserver die overal inzetbaar is. Daarnaast hebben
zij een capaciteitsopbouw via praktische activiteiten. Zij bieden met hun
programma het volgende aan; een training voor het team van de school, de
cursus wordt gegeven in een bepaald blok van dagen en is verspreid over 2
jaar. Het team wordt begeleid en de activiteiten worden gevolgd. Daarnaast
krijgt de school 10 tablets. Maar nog veel fijner is dat DEAN een programma
heeft ontwikkeld met een leeromgeving voor het onderwijs in Kenia. Het
programma sluit aan bij het nieuwe onderwijscurriculum van Kenia.
Ishara
Op de foto staat Ishara, wij ontvingen op 23 maart
2022 een officiële uitnodiging van haar of wij
aanwezig konden zijn op 26 maart voor de
diploma uitreiking van haar Diploma in Childhood
Education bij het Leerkrachten Opleidingscentrum.
Helaas konden wij hier niet bij aanwezig zijn, maar
hebben haar op de dag zelf wel gesproken.
Op 26 maart ontvingen wij de foto’s van deze
ceremonie. Stichting Tunajenga heeft deze 2 jarige
vervolgopleiding voor het diploma betaald.
Ishara zelf had met veel moeite geld gespaard om
de eerste opleiding te kunnen financieren. Bij deze
opleiding behaalde zij toen een certificaat. De
totale opleiding kan worden afgerond met een
master op de universiteit. De meeste leerkrachten
doen deze opleiding echter niet, omdat het een kostbare aangelegenheid is.
Het laatste nieuws
De KCPE (een soort CITO toets aan het einde van de basisschool )
resultaten zijn bekend gemaakt. De Bilashaka Primary, behaalde een score
van 293,39. 65 leerlingen hadden deelgenomen aan deze toets. 11
leerlingen behaalden een score van 350 en daar boven. Dit betekent dat
zij automatisch financieel ondersteund worden voor hun middelbare
schoolopleiding. De bottleneck zijn echter de kosten die er betaald
moeten worden om intern in de school te kunnen verblijven ( boarding )
wat betreft benodigdheden.
De Masimbani Primary, de school waar Halima verblijft (na haar operatie)
behaalde de beste resultaten van het gehele district; Kwale County. De
hoogste score was 413, de laagste score was 396. Een knappe prestatie.
Michael komt binnenkort naar huis voor zijn eerste vakantie van het
blindeninstituut. Zijn vrouw Catherine informeerde ons, dat hij heeft leren
lopen met een blindenstok.
De berichten over Halima zijn positief. De artsen zijn tevreden wanneer de
controle plaats vindt en ook op haar nieuwe school verloopt alles goed. Wij
hebben nog wel een bed moeten aanschaffen voor haar, want die waren
niet meer voorradig op de school.
Ook Kenia merkt de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne. De
voedselprijzen stijgen enorm
en de benzine is niet altijd meer voorradig.
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