
Nieuwsbrief oktober/november/december 2022 

 

De laatste nieuwsbrief van het jaar 2022 !! 

Het jaar 2022 zomaar weer voorbij. Met een vreselijke start van de oorlog in februari. De oorlog 

heeft wereldwijd zijn effecten zo ook in Kenia. De prijzen stijgen ook daar enorm. Tevens heeft het 

land te maken met grote droogte. De ouders van de Saini Academy konden geen bijdragen meer 

betalen voor de lunch op de Saini Academy. Dankzij de Orhan Demir Foundation donatie kon de 

school voorzien worden van het voedsel. Ook zorgde deze foundation voor de voedselpakketten bij 

de Ramadan en vleespakketten bij het Offerfeest. Gezinnen van elk geloof bij onze communities 

hebben dit ontvangen. 

Het jaar 2022 bracht ook ons mooie bezoek en gaf weer nieuwe contacten. Zoals met de eigenaren 

van de Spirulina farm. De Spirulina maakt echt het verschil. 

 

 

Verjaardag Jan  

Op 26 november was de surprise party ter gelegenheid van de 

70e verjaardag van Jan. Een bonte mix van lieve mensen 

verwelkomde Jan bij het restaurant. Een complete verrassing. 

Vele cadeaus, kaarten, maar vooral ook de donaties voor 

Stichting Tunajenga. Overweldigend. 

De opbrengst maakte het mogelijk om de families van een 

Kerstvoedselpakket te voorzien en een cash bedrag. 

Nogmaals dank! 

 

 

 

  

 

 

 

 



Kerstvoedselpakketten 

Op 23 december zijn er 32 Kerstvoedselpakketten 

uitgedeeld. De meeste pakketten zijn uitgedeeld op 

de plot van Michael en Catherine. 3 pakketten zijn de 

volgende dag uitgedeeld bij de Dzombo area o.a. bij 

de oma van Halima. Later op de dag volgden de 2 

pakketten voor onze famlies in Lunga Lunaga. Aan 

het begin van de week werden de gezinnnen 

geinformeerd, dat de pakketten klaar stonden. Er 

was ook 1 nieuwe familie toegevoegd. De weduwe 

van Salim. In het pakket zaten basisproducten. De 

lijst is samengesteld door Kanyiva en Catherine. 

Samson nam de betaling en organisatie voor zijn 

rekening. Het bevatte; 4 kg rijst, 4 kg meel, 1 kg 

bonen, 1 kg tomaten, 1 kg uien, 2 kg suiker, 1 pak 

thee, 1 pak zout, 3 liter bakolie, halve liter detergent 

en als extra een fles ananassap 

Elk gezin kreeg eveneens een cash bedrag van 2000 

KsH ongeveer € 17,50.  

 

De familie van Ann genietend van het pakket 

 

Hartverwarmende reacties wederom dit jaar 

Quotes: 

“Bedankt. Het pakket zorgde ervoor dat ik een 

heerlijke maaltijd kon klaar maken voor mijn gezin 

en kwam precies op het juiste moment.” 

 

“Het pakket was een enorme verrassing voor mij. 

We hebben besloten het te delen met andere 

families die het hard nodig hebben. Harambee heet 

dat bij ons. “Zorg dragen voor anderen.” 

 

“Bedankt Mama Malaika en Papa John uit de grond 

van mijn hart. En dan ook nog een fles juice erbij. 

Fantastisch.” 

 

“Het pakket bracht een glimlach op mijn gezicht, 

wat ben ik er blij mee.” 

 

“Het cash bedrag wow; ik kan nu de 

schoolbenodigdheden kopen. Het nieuwe schooljaar 

gaat weer starten. Wat een rijkdom!” 

Oma Halima met haar buren  

 

 

 

 

 

 



Spirulina op de Saini Academy  

Het is dan zover: de donatie van de Spirulina farm, 

een project van de Nederlanders Jet en Piet van 

Winsen van Secteur 10 for a better life in Africa, is 

geregeld. De leerlingen op de Saini Academy, 

genieten nu elke dag van de “groene pap”. Dit komt 

door de toevoeging van de spirulina*. 

De foto laat goed zien, wat een leerling ervan denkt. 

Maar alle leerlingen moesten even wennen aan de 

groene kleur. Er ging een goede voorbereiding aan 

vooraf. Samson, de coördinator bezocht samen met 

Ishara de headteacher en de voorzitter van het 

oudercomité van de Saini Academy, eerst de 

Spirulina farm voor een uitgebreide voorlichting. De 

week daarna was er een bijeenkomst voor de 

ouders van de school om uit te leggen wat spirulina 

is en hoe de school het zou willen gebruiken. 

De ouders waren erg enthousiast, zeker toen zij 

vernamen dat het middel de gezondheid versterkt. 

Zij wilden het graag ook thuis gaan gebruiken voor 

de maaltijd voor hun andere kinderen. 

Samson heeft de spirulina ook verstrekt aan ouders met te hoge bloeddruk en aften in de mond. 

Zoals gezegd de leerlingen moesten even wennen aan de kleur en de smaak, maar vragen nu om 

meer pap!!! 
*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.  

 
Gebeurtenissen laatste 3 maanden 

Mooie dingen;  

- De trouwerij van Ishara, de headteacher van de Saini Academy. 

- Halima, die een paar nieuwe schoenen heeft ontvangen en daardoor nog beter uit de voeten 

kan. 

- Michael Jira, een van de gesponsorde leerlingen van onze stichting is afgestudeerd.  

- Raha, de leerling die gesponsord wordt op de Kenya Kesho, doet het zo goed op school. Wij 

zien een blije, vrolijke Raha. Het is een geweldige vooruitgang.  

- Op 21 november werd de dochter van Nancy uit het hotel geboren, vernoemd naar onze 

kleindochter Florine, geboren op 6 mei 2022. Zij, Nancy had doorgegeven te vernoemen als 

zij, een dochter zou krijgen. Erg bijzonder. 

-  

Verdrietige dingen  

- Salim, de altijd vrolijke attente ober van het hotel is overleden. 35 jaar jong, is betrokken 

geraakt bij een verkeersongeluk. Zo verdrietig, een jonge vrouw achterlatend met 4 

kinderen. Zij is nu toegevoegd bij onze families.  Erg dankbaar was zij daarvoor en in 

blijdschap nam zij het pakket aan. 

- Ook overleed Halfan, de oude man bij de Bilashaka Primary school. Geen 104, zoals wij 

dachten maar 118 jaar. De King of Mwakuvimanya werd hij genoemd. Voor beiden 

begrafenissen heeft stichting Tunajenga een donatie gedaan. 

- Bakhari, de strandman heeft zijn arm gebroken bij een motorongeluk. Kan niet werken en 

ontvangt geen inkomen. 

 

 

 

 

 

 



 

Asante Sana  

 

Onze sponsoren blijven ons nog steeds trouw, waar 

wij erg blij mee zijn. Een donatie kan zo het verschil 

maken. Belangrijk is ook om de sponsoren goed te 

informeren, het wordt erg op prijs gesteld.  Ook de 

donatie. Bedankt Asante Sana!! 

 

 

 


