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Wij zijn erg blij dat we hierbij de eerste
nieuwsbrief kunnen uitbrengen van onze
stichting Harambee. Door middel van een
nieuwsbrief willen wij tweemaal per jaar
iedereen die geïnteresseerd is op de hoogte
brengen van onze activiteiten t.b.v. scholen
en onderwijs-projecten in West-Kenia. In de
toekomst wordt de nieuwsbrief ter
beperking van de kosten waar mogelijk en
gewenst per e-mail verstuurd.
In juni 2001 is de stichting Harambee
opgericht. In de afgelopen drie jaar hebben
we een aantal scholen kunnen helpen dankzij
de steun en hulp van veel mensen om ons
heen. In deze nieuwsbrief is een overzicht
opgenomen van de tot nu toe gerealiseerde
projecten en van de projecten waar we op
dit moment mee bezig zijn.
Verder houden wij iedereen graag op de
hoogte van o.a. de laatste stand van zaken,
verslagen, onze eigen fondsenwerving,
activiteiten en berichten uit Kenia zelf.
Wij wensen U veel leesplezier toe!

Bedankt!
In deze eerste nieuwsbrief hoort zeer
zeker een woord van dank aan iedereen die
ons in de afgelopen jaren financieel heeft
ondersteund. Alleen dankzij die hulp hebben
we zoveel mensen ter plekke kunnen helpen.
Wij hebben met eigen ogen kunnen zien hoe
blij en enthousiast de mensen zijn met de
gerealiseerde verbeteringen.
Namens hen: hartelijk bedankt!
Een citaat uit de brief van John Masinde,
Headteacher van Lutonyi Primary School:

“Remembering and supporting people at
the distance there is between us, is
unbelievable, but you’ve done it. We
promise to do the best with your
donation, at least to bring some
difference. We assure you of hard work,
transparency and accountability”.

Projectenoverzicht 2001 – 2004
Om een beter beeld te krijgen van het soort
projecten dat de stichting ondersteunt,
volgt hieronder een opsomming van de
projecten die tot nu toe (vanaf de start in
2001) zijn gerealiseerd:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Millenniumproject: bouwen van natuuren scheikundelokalen - Kimilili Boys High
School en St. Theresa’s Girls S.S.
Renovatie 10 klaslokalen - Kimilili Boys
P.S. en Kimilili Girls P.S.
Uitbreiding natuur- en scheikundelokaal
en bibliotheek - St. Theresa’s Girls S.S.
Bouw kleuterschool - Kimilili Girls P.S.
Aanschaf schoolboeken - Kimilili Boys
P.S.
Keukenproject voor de kleuterschool IcFEM Mission
Renovatie (niet doorgegaan vanwege
onduidelijk bestuurlijke problemen) Kaptola P.S.
Keukenproject- Dreamland P.S.
Aanschaf wiskundeboeken en andere
leermiddelen - Kimabole S.S.
Aanschaf schoolboeken- Indangalasia
P.S.
Aanschaf schoolboeken- Ebubole P.S.
Aanschaf schoolboeken - Kimilili Boys
P.S.
Aanleg loodgieterswerk in het natuur- en
scheikundelokaal - St. Theresa’s Girls
S.S.
Uitrusting natuur- en scheikundelokaalKimilili Boys High School

Bouw kleuterschool voor Ebubole (kleuters
zitten nu nog in stenen vak buiten)

De projecten die momenteel in
voorbereiding of uitvoering zijn:
15. Bouw kleuterschool ( 2 lokalen) - Ebubole
P.S.
16. Afbouw 2 natuur- en scheikundelokalen Kimabole S.S.
17. Renovatie dak - Indangalasia P.S.
18. Renovatie 3 klaslokalen - Kimilili Boys
P.S.
19. Afbouwen 3 klaslokalen - Lutonyi P.S.
20. Aanschaf schoolbanken - Kimilili Boys
P.S. en Kimilili Girls P.S.
21. Aanschaf schoolbanken en bouw
toiletten - Lutonyi P.S.
22. Afbouwen 7 klaslokalen - Lutonyi P.S.
23. Aanschaf machines voor het maken van
zeep en verf - Self Help Aids Community
Kimilili
24. Aanschaf schoolboeken en meubilair voor
de leerkrachten - Lutonyi P.S.
(P.S. = Primary School; S.S = Secondary
School)

Afbouw klaslokalen Lutonyi Primary School

Projecten op dit moment: een korte
impressie
Lutonyi Primary School
Lutonyi Primary School ligt net buiten
Kimilili in het dorpje Kibengei. Tijdens het
bezoek van het bestuur van de stichting
Harambee in februari 2003 zijn wij in
contact gekomen met deze school, die is
opgericht in 1998. Een gepensioneerde
inwoner heeft een stuk grond geschonken,
waarna met behulp van enkele sponsors 7
klaslokalen provisorisch zijn gebouwd. Dit
dorpje had behoefte aan een eigen school
omdat de kinderen een grote afstand
moesten afleggen om naar school te kunnen
gaan. Inmiddels heeft de school 950
leerlingen die les krijgen in 7 zeer primitieve
klaslokalen. Met meer dan 100 (!) leerlingen
per klas zijn die dan ook overbevolkt. Voor
de gehele school zijn 70 schoolbanken
beschikbaar.
De staf, leerkrachten en schoolbestuur zijn
zeer enthousiast en hebben een aantal
prioriteiten geformuleerd: het afbouwen van
3 klaslokalen, het afbouwen van de
bestaande 7 klaslokalen, de aanschaf van
200 schoolbanken en de bouw van toiletten.
Momenteel is men bezig met de bouw van de
3 lokalen; in mei moeten die in gebruik
worden genomen.
Ook daarna is er nog heel veel te doen!
Ebubole
Ebubole Primary School ligt in Mumias en
heeft circa 500 leerlingen, 125 kleuters en
11 leerkrachten. Ook hier lijkt het grootste
probleem op het eerste oog weer het aantal
kinderen per klaslokaal te zijn. Bij de
rondleiding werd ons getoond dat het niet
meer mogelijk was de kleuters in een
klaslokaal te plaatsen, dus die zaten buiten.
Ebubole heeft aangegeven hard te willen
werken aan beter onderwijs, maar heeft wel
basisvoorzieningen nodig. Met hen samen is
afgesproken dat het eerste grote project
zal zijn het bouwen van 2 lokalen voor de
nursery (kleuters). Dankzij de hulp van vele
donateurs, kan Ebubole dit jaar aan de slag
met het bouwen van de lokalen. Na dit

project zal worden bekeken of en zo ja, voor
welke deelprojecten verder geld zal worden
geworven.

Doelstelling en werkwijze stichting
De stichting Harambee heeft tot doel het
leveren van een bijdrage aan een
substantiële verbetering van de leefomstandigheden en onderwijsmogelijkheden
van de lokale bevolking in ontwikkelingslanden en het bevorderen van persoonlijke
groei en begrip van jonge mensen door
internationale samenwerking en culturele
uitwisseling. De focus is gericht op scholen
in West- Kenia.
De stichting werkt volgens een vastomlijnde
werkwijze waarmee gewaarborgd wordt, dat
gelden goed besteed worden en dat donoren
goed geïnformeerd kunnen worden over het
project. In Kenia heeft de stichting een
aantal contactpersonen die als supervisor de
projecten volgen. In principe is het ook de
bedoeling dat de betrokken school zelf een
eigen bijdrage levert aan het project om de
betrokkenheid met het project zeker te
stellen. Deze bijdrage kan bestaan uit geld
naar draagkracht, uit werkzaamheden door
leerlingen, leerkrachten of ouders en uit
materialen als hout of bakstenen.
Van de gelden die de stichting ontvangt
wordt meer dan 95% gebruikt voor het
realiseren van projecten.

Nieuws ten aanzien van de fondsenwerving
De NHTV helpt!
Op dit moment zijn wij in contact met zeven
tweedejaars studenten die vrijetijdskunde
studeren aan de NHTV in Breda. In het
kader van hun studie doen zij een opdracht
van vier maanden waarin zij ons helpen onze
stichting meer bekendheid te geven. In het
kader hiervan zullen we met een stand
aanwezig zijn bij het jaarlijks terugkerende
“Festival Mundial” te Tilburg op 19 en 20
juni a.s.
Daarnaast zorgen leerlingen van de NHTV
voor het maken van een website voor de
stichting. Op deze website zal informatie
beschikbaar worden gesteld over lopende
projecten, over nieuwe projecten, verslagen
en foto’s van projectbezoeken etc. En
natuurlijk informatie over de stichting zelf.
Het adres wordt www.harambeeholland.nl
Sponsordiner
Het ligt in de bedoeling in september een
sponsordiner te organiseren voor een groep

van ca. 50 personen in een restaurant in
Deventer met een goede reputatie.
Voor een bedrag van ca. € 60 per persoon zal
dan een vier gangen diner inclusief een
aperitief, wijn en ter afsluiting een kop
koffie worden aangeboden.
De opbrengst zal worden aangewend ter
verdere ondersteuning van de Lutonyi
Primary School.
Benefietconcert
In november a.s. zal het Alevarekwartet
wederom een benefietconcert geven in de
Waalse Kerk in Breda ten bate van een
project van onze stichting. Nadere
informatie over datum, tijd en het project
treft U te zijner tijd o.a. aan op onze
website.
Vriend worden van de stichting Harambee
Als U vriend wil worden van de stichting en
regelmatig onze projecten financieel wil
ondersteunen, dan kan dat natuurlijk. U kunt
daartoe een e-mailtje sturen naar een van de
bestuursleden, hen bellen of een kaartje
sturen. U bent dan tevens verzekerd van de
nieuwsbrief met de laatste informatie.

TOT SLOT
Dit is onze eerste nieuwsbrief. We maken deze nieuwsbrief om iedereen die de stichting
Harambee een warm hart toedraagt op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten.
Mocht u suggesties hebben naar aanleiding van onze projecten, met betrekking tot
fondsenwerving of meer algemene opmerkingen hebben over onze stichting, we horen ze heel
graag!! U kunt uw reacties persoonlijk doorgeven aan onderstaande contactpersonen of
mailen aan: harambee@xs4all.nl
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