Hierbij de nieuwsbrief over de periode juli, augustus
en september 2022.

Bekijk de webversie

Veel leesplezier en groet,
Jan en Marijke

Nieuwsbrief juli, augustus en september 2022

De nieuwsbrief beschrijft nu een periode van 3 maanden. De afgelopen perioden zijn er
vakanties geweest en verkiezingen. De verkiezingen hebben een lange aanloop, waardoor het
ambtelijk apparaat stil komt te liggen. Eigenlijk functioneert en werkt alles niet. Een ongelooflijk
proces. Het belangrijkste is dat de verkiezingen vredig verlopen zijn. Vorige verkiezingen lieten
een heftige strijd zien. Er is een nieuwe president gekozen, William Ruto, maar ook zijn er
nieuwe parlementsleden gekozen. Een van de nieuwe leden is Mangale Chirofomodo Ndegwa.
Mangale Chiforomodo Ndegwa, nieuw parlementslid
Chiforomodo Mangale is gekozen in het nieuwe parlement, als
afgevaardigde voor het district Lunga Lunga. Tijdens corona is
hij van grote betekenis geweest voor het verspreiden van
mondkapjes, sanitizers, voedsel- en vlees pakketten bij onze
families en onze scholen.
Wij kennen Mangale eigenlijk al 20 jaar; een bevlogen
onderwijzer op de Mwereni Primary school, die daarna deputy
werd op de Mwangulu Primary school, de school die destijds
gesponsord werd door de voorzitter van onze stichting Wiep
Vellinga. Hierna werd hij gekozen als vakbondsman en
maakte hij de overstap naar het gouvernement van het district
Kwale als minister van ECDE ( Early Childhood Development
Education, kleuteronderwijs ). De ambities van Mangale
waren echter om parlementslid te worden, persoonlijk
berichtte hij ons dat het gelukt was.
Eid al Adha 2022

De vleespakketten zijn uitgedeeld voor Eid al Adha, het
Offerfeest. Ruim van te voren zijn de voorbereidingen al
begonnen; de stieren moeten gereserveerd worden en de
datum van de verspreiding van de vleespakketten is
belangrijk. Elk pakket woog 3 kg. 300 gezinnen; moslims en
christenen hebben een pakket ontvangen. Zij konden
daardoor van een feestelijke maaltijd met vlees genieten. De
meeste pakketten werden uitgedeeld bij de Saini Academy,
waar de gezinnen bijeen waren gekomen. De anderen
pakketten gingen naar gezinnen in Ukunda en ook de
kwetsbare ouderen, albino’s, die bekend zijn bij onze
coördinator Samson Ndegwa, werden niet vergeten.
Dankbaar waren de reacties, vlees bij de maaltijd komt niet
vaak voor, de kosten zijn te hoog.

Voedselprogramma op de Saini Academy
In de eerste weken van September hebben de voorbereidingen plaats gevonden voor het voedselprogramma op
de Saini Academy te Kanana. Na de korte vakantie kon
daarom op 26 september al vroeg in de ochtend het voedsel
worden gebracht. Ook in Kenia is alles duurder geworden. De
ouders kunnen de bijdragen voor de lunch niet meer betalen.
Dankzij een donatie van ODF (Orhan Demir Foundation) aan
onze stichting, kunnen nu de leerlingen en het team de
komende 3 maanden genieten van de lunch.
Het voedsel is daarbij gevarieerder; rijst (720 kg), bonen (216
kg) en andere groenten (120 kg), mais (180 kg), uien (15 kg)
en tomaten (30 kg). Maar ook meel (180 kg), zout (5 kg) en
bakolie (30 liter) zat erbij. De uitgaven voor de lunch is
omgerekend € 0,23 per kind, per dag.
Gevarieerd voedsel is belangrijk om maagklachten te
voorkomen. Samson informeert ons nl. steeds vaker dat
leerlingen/studenten aan hem aangeven dat zij maagklachten
hebben. Rijst en bonen elke dag, is te eenzijdig.

Spirulina

De tekst van het voedselprogramma stond met beschrijving
en foto’s op de Facebook pagina van Marijke Paap.
Gebeurtenissen uit en in Kenia worden op deze pagina
geplaatst. De naam Marijke Paap met Kenia activiteiten is
bekender dan de naam Tunajenga van onze stichting. Via
Messenger kwam er een prachtig bericht van de eigenaren
van de Spirulina farm, zij waren zeer ingenomen met het
gestarte voedselprogramma en wilden een bijdrage leveren.
Spirulina is een microscopische groene alg. Het is geen
medicijn, maar gezonde natuurlijke voeding; the most nutrious
healthy food on earth. Het product verbetert de gezondheid.
Al tijden probeerden wij contact met hun te krijgen en ook
Samson had de Spirulina farm al 2 keer bezocht. Het bericht
zorgde er voor dat wij snel konden schakelen en overleggen
met als resultaat een donatie van de Spirulina farm aan de
Saini Academy. Binnenkort gaat er gestart worden, maar eerst gaan de leden van het
oudercomité en Ishara, de headteacher, naar de farm voor voorlichting. Het is belangrijk om het
proces goed te begeleiden en ouders voor te lichten over het belang van het innemen van
Spirulina.
Halima

Elke maand gaat Halima trouw naar de kliniek in Mombasa,
ter controle. Zij wordt opgehaald door Samson, die met de
auto rijdt tot de ferry en daarna een TukTuk neemt naar het
ziekenhuis. Samson doet het op deze manier, omdat hij de
ferry te druk vindt om er zelf met de auto op te rijden.
De controle en de aanpassingen vinden plaats door het
APDK, een organisatie in Kenia, die gesponsord wordt.
De overige kosten; fees, lunch, boarding kosten en extra’s zijn
mogelijk dankzij sponsoren.
Wij zijn nog steeds zo trots op Halima. Een meisje met talent,
maar ook met een handicap. Een meisje die toch maar uit
haar vertrouwde omgeving werd gehaald, ver weg bij haar
oma. Een meisje die de zware operaties onderging en vol
moed en enthousiasme werkt aan haar toekomst.
Op de school doet zij het goed; Language, Mathematics,
Kiswahili, Sience and Technology, Music and Art, Home
Science and Social Studies. Deze vakken geven een goede
score.
.

5 kinderen uit één gezin

De foto van deze kinderen heeft al eerder in een nieuwsbrief
gestaan. Wijzien 5 jongens uit een gezin van 13 kinderen,
waarvan de vader is overleden. Het gezin wordt gesteund
door de gemeenschap. De meegebrachte sporttenues werden
destijds door het oudercomité, meteen aan dit gezin
uitgedeeld. 1 jaar later dragen zij de kleding nog steeds, veel
anders hebben zij niet. De kinderen konden ook niet naar
school. Gelukkig worden er nu 3 gesponsord.
De overige kinderen van het gezin kunnen wel van de lunch
gebruik maken, omdat wij dat overlegd hebben. Voor € 195,00
per leerling per jaar kunnen zij naar school.

Laatste nieuws
De Saini Academy is bezig om transport te regelen zodat de leerlingen naar de school
kunnen vervoerd te vervoeren
Grace, de dochter van Michael ( de blind geworden ober van het hotel) en Catherina is erg
blij en gelukkig op de school waar zij nu verblijft samen met Halima. Zij scoort heel goed.
Haar ranking is de tweede plek van de totaal 35 leerlingen. In het reisverslag van juni
konden wij vermelden, dat zij toegelaten was op dezelfde school als Halima. Een enorme
stap, weg bij je ouders, nu intern verblijven en het dan zo goed doen. Mooi is te zien en te
horen, dat Grace en Halima het goed kunnen vinden met elkaar. Halima voelt zich haar
grote zus.
De ouders op de Saini Academy hebben een kippen hok gebouwd. Het kippenhok is o.a.
een item dat hoort bij het nieuwe curriculum in Kenia. Kinderen krijgen nu onderwijs in
home science en agriculture.
De leerkrachten hebben de grond rond de school bewerkt. Chizi, een van de leerkrachten
heeft een korte cursus gevolgd. De greengarden leerkracht is zij nu. Er wordt een soort
groene bonen gekweekt. Een goede ontwikkeling, mogelijk dankzij de omheining. Deze
geeft bescherming niet allen voor de leerlingen het team maar ook voor de materialen.
10 nieuwe tablets voor de leerlingen op de Saini Academy, zijn er nu extra aangeschaft
voor de leerlingen via het DEAN project. Totaal zijn er nu 22 tablets.
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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.

