Hierbij ons reisverslag van juni 2022.
Veel leesplezier en groet,

Bekijk de webversie

Jan en Marijke

Het reisprogramma
Gezien onze verhuizing, de verkiezingen in Kenia in augustus,
het gewijzigde schooljaar met daarbij andere vakantiedata en
het weer, was het even puzzelen wanneer wij zouden
vertrekken. Het werd juni. 3 weken. Uiteraard bezoeken aan
onze scholen de Bilashaka Primary en de Saini Academy.
Maar ook de scholen waar in februari de waterproblemen zijn
opgelost wilden wij bekijken. De Dzombo Primary en de
Chitsanze Primary. Een ontmoeting met Halima op haar
nieuwe school, de Masimbani stond in de planning. Ook mag
Kenya Kesho van Peter en Sandra Ruysenaars niet ontbreken
(daar zit onze kleine Raha). Drie nieuwe ontmoetingen
hadden wij ingepland; Een BBQ die wij graag wilden
organiseren voor onze 25 families, een ontmoeting met de
oma van Halima en een bezoek aan de Spirulina farm in
Ukunda.De vele overleggen moeten natuurlijk eveneens
vermeld worden.
De voorbereiding

De voorbereidingen waren dit keer minder heftig dan de
vorige keer; alhoewel wij toch veel documenten hadden
uitgeprint. De ICT wil in Kenia nog wel eens uitvallen en je
moet toch bewijzen dat je bent ingeënt. Een andere
voorbereiding was het rondje Nootdorp. 5 adressen zijn wij
langsgegaan en met de auto vol spullen reden wij terug naar
Twente. Hoe zouden wij alles meekrijgen? Prachtige
sportkleding voor de kinderen op de Saini Academy. Maar ook
tenues en trainingspakken van SV Nootdorp, dozen met T
shirts nog van de Golden Tenloop in Delft. Gewone kleding
voor een ieder en wederom de sportschoenen. 38 kg extra.
Het heeft allemaal een mooie bestemming gekregen.

Bezoek aan de Saini Academy

Onze school hebben wij verschillende keren bezocht. De
mooiste was het niet geplande bezoek. Onverwachts langs
gaan en dan kijken hoe het erbij staat. In een woord prachtig,
met eigen ogen de toegangspoort zien met de logo’s, de
missie, de visie. De gate die opengedaan wordt door Bakhari,
de watchman die vol trots in zijn wachtershuis zit. Een
omheining, wat een rijkdom. Geen crossende motors meer die
langs komen, een veilig beschermd terrein. De omgeving
straalde rust uit, maar ook een aangename sfeer met centraal
de vlaggenmasten met de nieuwe stenen en mooie planten
erom heen. Wat boft de school toch met de watertank van
10.000 liter. De aangepaste keuken, de kasten in de lokalen
en de watertoren met de beschermende tralies. Teveel om te
bekijken. Wat een indrukken. Als klapstuk de bieb, waar toen
nog geen boek te zien was.
Wat waren wij onder de indruk. Fijn om het zo te kunnen
bekijken zonder team, ouders en kinderen.
De tweede ontmoeting was gepland. De ouders waren daarbij
aanwezig en de kinderen hadden een leuke performance
voorbereid. Geheel anders dan wij door de jaren heen
gewend zijn. Met elkaar in een halve cirkel deden
verschillende leerjaren achter elkaar het optreden in zeer
goed Engels. De ouders hadden naast de doeken en de
traditionele taart ook nog 3 specifieke bedankjes. Er kwam
een oma, die met haar kleinkinderen naar de Saini Academy
komt en alvast een woord van dank gaf voor de school;
prettige leeromgeving, zorg en aandacht voor de kinderen.
Een fijne plek om naar toe te gaan. Ook komen er ouders van
verder weg, die vernomen hebben over de Saini Academy. 3
moeders in prachtige kledij stonden er met 3 Raku gestookte
potten als cadeau voor ons. Als afsluiting kwam de moeder
van de kinderen die vorig jaar waren voorzien van kleding met
een gevlochten hart voor ons. Heel speciaal allemaal.
Het was een warm waardevol bezoek; ouders uitermate
tevreden met alle activiteiten die er afgelopen periode hadden
plaats gevonden. De voorzitter van de BOM (Board Of
Management) benadrukte nogmaals dat het een voorrecht was om de Saini Academy te kunnen
bezoeken; peaceful, nice and clean environment with involved teachers.
De nieuwe boeken waren inmiddels ook gearriveerd en de Bieb/ICT ruimte is prachtig om te
zien. Voorzien van mooie tekeningen die er op de muren staan; een uitnodigende omgeving.

De derde bijeenkomst was geheel anders. Overleg met het
team en de BOM. De ouders bedankten nogmaals voor de
voedselpakketten die zij gedurende het Eid al-Fitr 2022
(Suikerfeest) hadden ontvangen. Ook werden de nieuwe
uitdagingen besproken; gezien de crisis kunnen niet alle
ouders de schoobijdragen betalen. Welke maatregelen
moeten er genomen worden? Een oplossing ziet men in het
hebben van eigen vervoer, een schoolbus. Veel ouders van
ver weg willen naar de school komen, maar lopen tegen het
vervoer aan. Wij hebben uitgebreid over dit issue gesproken.

Bezoek aan Halima

Het bezoek aan de Masimbani Primary, de nieuwe school van
Halima was echt bijzonder. Wij werden verwelkomd door de
headteacher mister John en zijn deputy gaf een rondleiding.
Dit hadden wij al een keer gehad, maar men is er trots op om
de school te laten zien. De school scoort nl. op de KCPE, een
soort CITO als beste in de county Kwale. Lopende langs de
lokalen, kwam uit lokaal grade 6, Halima op ons af. Een
ontroerend weerzien, een lopende Halima. Wij werden door
haar mee genomen naar de slaapzaal. Meer dan 200 meiden
verblijven er in deze ruimte. Gelukkig hebben wij een eigen
bed voor haar geregeld. De meegenomen spullen deed zij op
slot in haar eigen box. De kleding ging weer mee en zou bij
oma worden afgegeven. Zij gaf aan dat zij het erg naar haar
zin had, maar oma wel mist. Ook vroeg zij timide om een
zaklamp en of wij een andere lunch voor haar konden regelen.
Het bleek dat er verschillen in lunches waren. Een meer
gevarieerde maaltijd is beter voor haar. Daarnaast gaf zij aan
dat een van haar schoenen van binnen kapot was. Navraag geeft aan dat zij inmiddels terug is
geweest naar de kliniek waar zij voor therapie nog steeds naar toe gaat en dat het probleem is
verholpen. Wij zijn erg blij dat Halima op deze school zit; een goed begeleiding, goed onderwijs
en een goede verzorging.
Bezoek aan de oma van Halima

Bij onze vorige reis hadden wij geen bezoek aan oma
gebracht. Zij gaf aan het te waarderen als wij nu wel langs
konden komen. Onder een boom vlakbij haar huis stonden de
stoelen voor ons al klaar. Het was fijn om de sportkleding uit
te kunnen delen voor haar kleinkinderen, maar ook het
voedsel. Oma gaf aan, dat wij echt zo mooi op tijd waren. Er
was geen eten meer in huis. Het hotel had een goed gevulde
lunchbox voor oma geregeld. Wij hadden met Samson
inkopen op de markt gedaan; bonen, tomaten, aardappelen
en uien.

De BBQ met onze families
Op 12 juni vond de BBQ plaats voor onze families. Een
happening die voor het eerst plaats vond. Heel bijzonder om
elkaar zo in één keer te ontmoeten. Wij zien de families op
foto’s bij elkaar bij de uitreiking van de voedsel- en of
vleespakketten. Nu waren wij er zelf bij. Wij boden dit de
leden van de families aan en een ieder ontving ook nog een
geldbedrag. Van de vorige keer hadden wij begrepen, dat zij
zo blij waren met het contante geld. Een ieder gaf aan, dat zij
dit gebruikt hadden om vooral de schoolfees mee te kunnen
betalen. De BBQ was fantastisch. Goed voorbereid, heerlijk
hapjes, drankjes. Er werd gezongen en gespeecht.
De uitdeling van de T shirts van de Golden Tenloop was een
mooie afsluiter. Het was een heerlijke happening. Een
speciaal moment, zeker omdat het ook nog op onze trouwdag
was.

Bezoek aan Kenya Kesho
Elk jaar proberen wij de Kenya Kesho school voor meiden te
bezoeken. Niet alleen omdat onze kennissen Peter en Sandra
Ruysenaars deze school hebben opgericht. Een school met
een geheel ander onderwijs concept dan gebruikelijk in Kenia.
Maar ook omdat wij daar een meisje sponsoren. Ruha, zij is
een zeer getalenteerde leerling met een rekenknobbel. Zij
houdt van rekenen en ging meedoen met een rekenwedstrijd
op de school. Bij vorige ontmoetingen was zij nog zeer
verlegen, nu was dat anders. In goed Engels werden wij
welkom geheten en kregen wij een papieren welkom medaille.
Het is toch mooi om te zien, dat zij Ruha op deze school, de
kansen heeft om zich te ontwikkelen. Haar moeder maakte
een niet zo fijne periode mee in haar leven, waar ook Ruha de
dupe van werd. Een getraumatiseerde start, die hopelijk met
de support van Kenya Kesho toch een wending kan geven in
en voor haar leven.
Bezoek aan de Spirulina farm
Indrukwekkend bezoek aan de spirulina farm. De farm is
opgezet mede door Piet en Jet van Winsen. Een project
begonnen in Burkina Fasso. Secteur 10. Nu hebben zij een
farm in Ukunda. Bij toeval kwamen wij op dit bedrijf en hebben
een bezoek gebracht. Spirulina is een alg waarin veel
vitamines, mineralen, eiwitten en andere voedingsstoffen
voorkomen en is daarom ideaal als voedingssupplement in
Afrikaanse landen waar de bevolking veel eenzijdige voeding
nuttigt. Spirulina is een microscopische groene alg. Het is
geen medicijn, maar gezonde natuurlijke voeding; the most
nutrious healthy food on earth. Wat een prachtig bedrijf.
Interessant voor de Saini Academy. Het product verbetert de
gezondheid. Wij zijn in gesprek.

De andere ontmoetingen en bezoeken
Het bezoek aan Catherine en Grace
Tijdens de BBQ op de plot van Michael en Catherine konden
wij uitgebreid even met de dames kletsen. Michael verbleef
nog steeds in het blindeninstituut, waar hij steeds beter leert
om met zijn handicap om te gaan. Sammy en Grace hebben
eveneens een ogencheck gehad. De oogziekte is immers
erfelijk. De check bij Grace liet zien dat haar ogen achteruit
gingen, maar dat een bril wel noodzakelijk was, naast
medicatie en regelmatige controle. Na overleg hebben wij
afgesproken, dat Grace van school gaat wisselen en nu ook
naar de Masimbani Primary gaat, de school waar Halima
verblijft. Bij het bezoek aan deze school hebben wij dit
besproken en Grace is toegelaten. Zij zal daar intern
verblijven. Dit geeft Catherine de mogelijkheid om zich nog
meer op haar business te concentreren.
Het bezoek aan de moskee te Kanana
De moskee is dankzij donatie van Orhan Demir gerenoveerd. Het logo van zijn foundation is nu
op de voorgevel geplaatst.
De ontmoeting met Rehema
Een gedreven leerkracht op de Bilashaka Primary, die al jaren worstelt om een betaalde baan te
krijgen vanuit de overheid. Zij wordt nog steeds maandelijks gesponsord. Wij krijgen niet goed
duidelijk waarom dit toch maar niet lukt. Wij hebben met het hoofd van de ECDE gesproken,
Mister Bilashaka. Hoe toepasselijk. De school is vernoemd naar zijn opa. Wij blijven het
proberen voor Rehema.
De ontmoeting met Mangale
Mangale kennen wij al 20 jaar; leerkracht, adjunct directeur, vakbondsman, minister van het
kleuteronderwijs in het district Kwale en hij wil nu parlementslid worden. Al maanden voert hij
campagne.Tijdens de corona was hij een geweldige steun voor ons, om het mogelijk te maken
de voedsel- en vleespakketten te kunnen uitdelen, omdat bijeenkomsten eigenlijk verboden
waren. Hij heeft aangeven trouw te blijven aan zijn supporters; de Tunajenga Foundation. Hij
staat voor in de peilingen. Wij zijn benieuwd. De gekregen T shirts voor zijn campagne hebben
we meteen weer kunnen uitdelen.
De boardmeeting Tenda Pamoja
Alle leden van de Keniaanse board waren aanwezig. Er zijn veel items (beleidsplan,
alumnigroep, financiën, toekomst, stakeholders etc.) besproken gedurende de 4 uur durende
vergadering.
Diani Turtle Watch
Op de laatste dag van onze reis gingen wij langs de turtle
watch van Diani. Wij wilden graag de plek zien waar de eieren
van de zeeschildpad nu naar toe waren gebracht. De sporen
van een zeeschildpad hadden wij dagen eerder gezien met
het nest. De turtle watch haalt de eieren daar weg, omdat ze
te beschermen De turtle watch maakt een nieuw nest, dat
precies wordt nagemaakt. Er wordt een bord erbij geplaatst
met datum van de vondst, het aantal eieren en de mogelijke
uitkom.
Dit laatste ging die dag gebeuren. Om 17.00 konden wij de
kleine schildpadjes hun weg zien afleggen van het nest naar
de zee. Wat een ervaring!!

20 jaar Kenia 2002-2022

Ook nu is het eigenlijk weer teveel om op te noemen.
Het was een TOP reis zeker omdat wij nu al 20 jaar in Kenia
actief zijn. Wat is er veel gebeurd in die 20 jaar. De support
aan vrouwengroepen en Albino’s. Bouw van lokalen,
toiletgroepen, watertorens, shades, meisjeshostel, maar
vooral ook de ondersteuning aan jongeren met kansen, het
verschil kon gemaakt worden!!
Het voelde echt als een jubileum. Zoveel aandacht en
ontvangsten die wij kregen. Dankbaar waren zij, allemaal.
Alles mogelijk dankzij de jaren lange en trouwe support van
onze sponsors. Asante. Dank!!!

Voedselpakketten
Als laatste willen wij de voedselpakketten nog noemen. Door
donatie van de Orhan Demir Foundation zijn er 1000
voedselpakketten uitgereikt tijdens het Eid al-Fitr 2022
(Suikerfeest). Niet alleen bij moslim gezinnen, maar ook bij
andere gezinnen. Het was een hele operatie, maar het is
gelukt. De Keniaan kent een sterke Harambee, zorg dragen
voor elkaar. Het kan zo maar zijn dat er 10 personen van het
pakket hebben kunnen eten. 10.000 mensen zijn dit. In
overleg met Samson de coördinator en leden van de families
zijn de pakketten samengesteld; (5 kg rijst, 5 kg meel, 4 kg
bonen, 2 kg suiker, 4 liter olie, 1 pk thee, 1 pk bakpoeder, 2 pk
spaghetti, 1 pk zout, 1 pk waspoeder en 1 kg uien.
Wij zijn nu bezig met de voorbereiding voor het offerfeest Eid
Al- Adha. 300 gezinnen krijgen binnenkort een vleespakket
van 3kg vanuit de Orhan Demir Foundation
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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.

