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In deze nieuwsbrief hebben we weer veel te vertellen: goed nieuws, maar ook over 
moeilijke tijden die we meemaken. Tijdens het laatste verblijf in Kenia zijn 5 projecten 
afgerond en overhandigd met een groot feest en veel blijheid.

In deze uitgave o.a. | 2 Feiten volkstelling | 2 IcFEM/Hafoland | 3 Workshop kleuteronderwijs | 4 Technisch onderwijs 
in Kimilili in de lift | 6 Een vliegend bezoek | 7 Meer doneren met minder geld! | 8 EARC officieel geopend

IMPULSIS kent ons voor dit jaar 2010 een bijdrage toe van 
€ 65.000 voor 4 nieuwe projecten. Daar zijn we erg blij 
mee. Zij hebben ons laten weten dat dit tevens de laatste 
keer is dat zij ons steunen met bouwprojecten. Projecten 
voor kwaliteitsverbetering willen zij nog wel medefi-
nancieren. Dit is voor onze stichting een enorme tegen-
valler. We willen proberen ons financiële niveau van de 
afgelopen jaren vast te houden en zijn hard op zoek naar 
nieuwe donoren. Daarnaast moeten we mededelen dat 

5 projecten afgerond  

onze trouwe drukker Salsedo per 1 februari 2011 helaas op-
houdt te bestaan. Zij hebben ons de laatste jaren gewel-
dig geholpen met het prachtige drukwerk. Dit heeft ons 
veel fondsen en een grotere professionaliteit opgeleverd. 
We willen hierbij nogmaals onze waardering en grote 
dank voor hun bijdrage aan onze stichting uitspreken. 
Via Bureau Top (zie pag.5) heeft Drukkerij Schotanus-Jens 
laten weten ons voorlopig uit de brand te willen helpen. 
Fantastisch! Hartelijk dank!

Overleg met de ouders op Kamusinga Primary School over een nieuw project
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Feiten uit de volkstelling 2009
In 2009 is er in Kenia een volkstelling gehouden. Een “leger” 
onderzoekers is alle huizen afgegaan en hebben elk huishouden 
geïnterviewd. Ook wij zijn bezocht en hebben veel vragen  
moeten beantwoorden. In augustus 2010 zijn de resultaten  
gepubliceerd; hierbij een greep uit de informatie. Kimilili en 
Mumias liggen in Western Province.

Bevolking 

In 2009  38,6 mln.

Oppervlakte 

Kenia  581.700 km² 

Nederland  41.500 km²

Bevolkingsdichtheid

Kenia totaal 66 inw / km²

Western 

Province 520 inw / km²

Nederland 410 inw / km²

Grootste stad

Nairobi 3,1 mln.
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Onderwijs

Kenianen op onderwijs-  

instelling 14,1 mln.

jongens  7,3 mln.

meisjes 6,8 mln.

op kleuterschool  2,4 mln.

op lagere school 9,1 mln.  

op middelbare  

school 1,8 mln.  

op universiteit 200.000  

op een vakschool 35.000  

nooit naar school  6 mln.  

Godsdienst

Protestante Kerken 47%  

Rooms Katholiek 23%  

Moslim 11%  

Huisvesting per huishouden

huis van leem en hout 37% 

stenen huis 17% 

dak van golfplaat 73% 

dak van gras of stro 14% 

huis met aarden vloer 57% 

huis met betonnen vloer 41% 

heeft elektriciteit 23%

Water en sanitatie per  

huishouden

heeft een waterput 35%  

heeft stromend water 30% 

heeft een pitlatrine 75% 

heeft in Western Province 

een pitlatrine 

95% in North Eastern Province 

gebruikt de bush 63% 

Communicatie per  

huishouden

heeft een radio 74% 

heeft een mobiele  

telefoon 63% 

heeft een televisie 28%  

heeft een computer 4% 

 

IcFEM/Hafoland Primary School

Al langere tijd zijn de voor-
bereidingen aan de gang 
over de bouw van een ge-
heel nieuwe school in Nai-
tiri, een gebied niet ver van 

Kimilili. In Kenia wordt de 
bevolking in het kader van 
community development 
in diverse bijeenkomsten 
o.l.v. IcFEM betrokken 

bij de nieuwe school. In 
Nederland wordt hard 
gewerkt aan de fondsen-
werving om zoveel geld 
bij een te brengen voor 

dit ambitieuze project. In 
vorige bezoeken waren al 
bijeenkomsten geweest 
met het schoolbestuur en 
andere betrokkenen, zoals 
de overheid. 

Half oktober was het 
zover dat we een cheque 
konden overhandigen van 
€ 35.000 om de eerste  
fase te gaan realiseren:  
4 klaslokalen en kantoor-
tjes, toiletten en een om-
heining. In totaal zullen  
er 16 klaslokalen verrijzen.

Voor de overhandiging van 
de cheque lieten de ouders 
vol trots aan ons zien dat 
zij ook al bezig waren met 
het maken van de bakste-
nen. Er waren er al 15.000 
klaar.
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In het voorjaar hoorden we, Jac en ik, van 
Marianne, dat René van Eijndhoven, haar 
81-jarige oom en vaste vertaler voor de 
stichting, een vergelijkbare droomwens 
had om naar Kenia te gaan. Aangezien hij 
reisgezelschap zocht besloten we om eind 
september gedrieën naar Kimilili te gaan. 
Terugkijkend kan ik zeggen dat het voor 
ons wederom een onvergetelijke ervaring 
was. Omdat Marianne en ik tijdens ons 
bezoek ook een workshop voor kleuter-
school leerkrachten zouden organiseren, 
hebben we samen met Esther ten Hove, 
Nell Kimenai en Geert Bles uit Breda een 
(demo)toolkit gemaakt. De leermiddelen 
van de toolkit zijn gemaakt van lokale 
materialen, zodat de inhoud ter plekke 
gedupliceerd kan worden. 
Zodoende liepen wij (the two Marianne’s) 
op 29 september j.l. met de toolkit tussen 
ons in naar het guesthouse van IcFEM, 
waar de workshop zou plaats vinden. Er 
waren 16 deelnemers, 15 vrouwen en een 
man. Twee van hen waren al om 5.00 uur 
’s morgens vertrokken om op tijd aanwe-

zig te zijn. Gezien het tijdstip van afslui-
ting (16.00 uur), zijn ze de volgende dag 
pas weer huiswaarts gekeerd.   
De situatie van het kleuteronderwijs laat 
een redelijk somber beeld zien. Deson-
danks troffen we leerkrachten aan met 
een ongelooflijke spirit en een vitale le-
venskracht. Ze maakten een sprankelende 
en vrolijke indruk. Er worden in Kenia door 
de overheid ook studiedagen georgani-
seerd voor kleuter leerkrachten, maar die 
zijn veelal statisch van opzet (=topdown). 
De waardering die aan het eind van onze 
workshop werd uitgesproken, had vooral 
te maken met het open karakter van de 
dag. De mogelijkheid tot interactie met 
collega‘s is als bijzonder leerzaam, zinvol 
en waardevol ervaren. De toolkit is warm 
ontvangen en er bestaat behoefte aan 
vermeerdering, mits er opbergruimte 
(met degelijk slot) aanwezig is op school. 
Bij het gebruik van lesmaterialen gaat het 
daarnaast nog om fundamentele voor-
waarden zoals klaslokalen, meubilair en 
opbergruimte. 
Voor mij persoonlijk was het een leer-
zame dag om collega’s te ontmoeten en 
ervaringen uit te wisselen. Ik hoop dat we 
met de toolkit een kleine bijdrage kunnen 
leveren aan kwaliteitsverbetering in het 
kleuteronderwijs.    
Door mijn bezoek aan Kimilili werd ik (we-
derom) bevestigd, dat de hulp van Stich-
ting Harambee heel veel goeds brengt in 
Kimilili en omgeving. 
Marianne van Dongen-Prinsen,  

medeontwerpster van de leskist.

Workshop voor het  
kleuteronderwijs
Vijf jaar geleden was ik voor het eerst in Kimilili waar 
we met 3 gezinnen hebben meegeholpen bij de bouw 
van nieuwe klaslokalen voor Kamusinga Primary 
School. Het werd een onuitwisbare mooie beleving 
en sindsdien hebben wij een “stille” wens gekoesterd, 
om ooit nog eens terug te keren naar deze unieke 
plek op aarde.

Maddy van den  
Corput

Via via is Maddy op ons 
pad gekomen. Zij is 
woonachtig in Amster-
dam en na diverse dis- 
cussies samen hebben 
we besloten dat zij met 
haar stichting Sukaisa 
voor onze stichting 
een project voor haar 
rekening neemt. Zij zal 
fondsen gaan werven 
voor een aantal kleuter-
klassen t.b.v. de nieuw  
te bouwen IcFEM/Hafo-
land school. Ze is er met 
veel enthousiasme aan 
begonnen en we wensen 
haar veel succes.

Marianne van Dongen vertelt:

Grote belangstelling!

De voorbereiding thuis.
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Zoals eerder in onze nieuwsbrieven te lezen was, is 
het met technisch onderwijs in de omgeving van 
Kimilili bedroevend gesteld. Er zijn nauwelijks faci-
liteiten, geen gereedschappen. Leerkrachten zijn 
nauwelijks opgeleid en krijgen van de overheid een 
vergoeding van € 20 per maand. De gemeenschap 
ziet nauwelijks de waarde in van deze vorm van  
onderwijs. Redenen waardoor het zelfbeeld van de 
leraren en leerlingen zeer laag is. Al lange tijd heb-
ben we samen met onze partner IcFEM gekeken of 
hier iets aan te doen viel. We bezochten 6 technische 
scholen en overlegden met hen, de overheid en  
andere betrokkenen. Hulp zou alleen in een totaal 
pakket zin hebben, niet alleen nieuwe gebouwen.  
Dit heeft geresulteerd in de volgende aanpak.

Technisch onderwijs in Kimilili  
in de lift 

Opening Sosio en Kamasielo Youth 
Polytechnic in september 2010
Op beide vaktechnische scholen werden 
elk twee workshops geopend: op Sosio 
voor metselen en houtbewerking, op Ka-
masielo voor onderhoudsmonteur en ook 
voor houtbewerking. Het is voor beiden 
een prachtig gebouw geworden waar 
twee ruime lokalen in zijn ondergebracht 
met opslagruimte en een kantoortje.
De vreugde was groot toen de workshops 
overhandigd werden. De gemeenschap is 
direct bij het project betrokken geweest 
en was in grote getale aanwezig bij de 
overhandiging. Vooral het gevoel van 
eigenwaarde kreeg een enorme impuls. 
Mensen vonden het geweldig dat er nu 
eens aandacht voor dit type onderwijs 
was en niet alleen voor lagere en middel-
bare scholen. Een week later hoorden we 
dat er na de opening 20 nieuwe leerlingen 
zich in Sosio hadden aangemeld.

Wycliffe Webale, de manager van  
Kamasielo, schrijft ons:
“Ik heb te weinig woorden om uit te drukken 
hoe dankbaar ik ben voor de nieuwe faciliteiten 
op onze school. Toen wij voor het eerst hoorden 
dat er hulp geboden zou worden klonk het 
meer als een gerucht. Nu is het werkelijkheid 
geworden en is de compound aangevuld met 
schoonheid. 2010 is hier door de gemeenschap 
gemarkeerd als een keerpunt. Veel mensen die 
langs de weg lopen waar de school aan ligt, 
geven commentaar op de mooie lokalen en 
blijven lang staan kijken.
De twee workshops zien er ook zo mooi uit! 
Zoveel mensen hebben het over de veranderin-
gen op Kamasielo en zijn erg hoopvol gestemd. 
In algemene zin is de houding van de gemeen-
schap erg veranderd t.o.v. de school. Dit is 
te merken aan het aantal bezoekers. Er zijn 
mensen die werk hopen te vinden op school of 
er een markt zoeken voor hun producten. Ik wil 
ook vertellen dat de mensen die hier werken 
zo trots zijn en weer toekomst zien voor hun 
school. Lang leve Stichting Harambee!”

Oud en nieuw in Sosio

1. De bouw van twee work-
shops op twee scholen

De ouders tijdens de overhandiging in Kamasielo
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Wat zag ik er?  
Enthousiasme, mooie nieuwe lokalen; inzet 
van leraren, ouders en leerlingen. Ik vroeg 
hen naar hun reden om het vak te willen leren 
en we bespraken hun uitdagingen. Want als 
er iets opvalt aan Afrika, is het dat er over 
uitdagingen en zelden over problemen wordt 
gepraat. Er is weinig gereedschap: een klas 
met 8 leerlingen werkt met 1 werkbank,  
2 handzagen, 1 schaaf en 1 haakse hoek. De 
leerlingen worden op stage gestuurd om te 
kijken hoe een vakman een meubel maakt: 
zelf praktijk opdoen is minimaal. Er wordt een 
verbinding gemaakt maar geen hele stoel om 
op te zitten. Terwijl een goed bruikbaar meu-
bel je trots maakt op je vak.  

Hoe ziet de toekomst er daar uit? 
In lessen worden houten werkbanken en hou-
ten gereedschap gemaakt. We maakten een 
inventarisatie van het gewenste gereedschap 
en daar gaat de Derde Wereld Werkplaats uit 
Teteringen zoveel mogelijk in voorzien, samen 
met Stichting Harambee. Wij zorgen voor 
aanvullend instructiemateriaal. De lesmetho-
den van het Centrum Vakopleiding waarop ik 
zat, bevatten erg duidelijke instructietekenin-
gen die ze graag willen gebruiken. De lessen 

en examens zullen later op meerdere niveaus 
gaan plaatsvinden. Er wordt uitgebreider ge-
traind in handvaardigheid, machinegebruik en 
bedrijfsvoering. Er kunnen bijscholingscursus-
sen gegeven worden voor vakmensen.

Op de lange termijn
In de toekomst kunnen de machines worden 
gebruikt voor de hele gemeenschap, bijvoor-
beeld doordat mensen hout op maat kunnen 
laten schaven en zagen, voor bouw of meu-
bels. Er komt een winkel waar naast kleding 
en auto onderdelen, meubels te koop zijn, en 
handige dingen voor de landbouw. Ook kun-
nen er kleine objecten worden gemaakt voor 
de toeristenmarkt. Zo worden deze scholen 
belangrijke plaatsen voor de hele dorpsge-
meenschap.

3. Samenwerking met de 
Derde Wereld Werkplaats
Sinds enkele jaren is Stichting Harambee in 
contact met de Derde Wereld Werkplaats te 
Teteringen die oude gereedschappen, compu-
ters, fietsen en naai- en breimachines op-
knapt. Deze worden in containers verzonden 
naar ontwikkelingslanden waar veel mensen 
er weer plezier aan hebben. Ook worden er 
cursussen in de landen zelf gegeven waar 
mensen opgeleid worden in onderhoud en  
reparatie. Kenia is een van deze landen.  
Voor meer informatie zie hun website:  
www.dwwbreda.org. Voor beide technische 
scholen wordt in januari 2011 een volle contai-
ner met gereedschappen en machines naar Ki-
milili opgestuurd. We zijn erg blij dat de DWW 
deze aanvulling kan bieden. De financiering 
van het vervoer gebeurt door de MP van Kimi-
lili: hij heeft toegezegd dit te willen betalen!

4. Samenwerking met  
Bureau TOP
Dank zij de DWW zijn wij met Bureau TOP in 
aanraking gekomen. Zij stimuleert in Neder-
land op verschillende wijzen jongeren om 
voor het technisch onderwijs te kiezen. Naast 
voorlichting op basisscholen worden elk jaar 
competities gehouden op meer dan 60 techni-
sche scholen. Er moeten werkstukken worden 
gemaakt. De beste leerlingen strijden erom 
wie de beste vakkanjer wordt. Via  
Bureau TOP gaan in juli 2011 vier vakkanjers 
naar Kimilili om samen met Keniaanse leerlin-
gen producten te ontwerpen en te maken.  
U hoort hier in de toekomst meer over!

2. Ondersteuning voor de 
leraren in houtbewerking
Marlies van Geenen is meubelmaakster in 
Breda. Zij kwam in oktober een week naar Ki-
milili, om de scholen te bezoeken met als doel 
te bekijken of zij de leraren houtbewerking 
inhoudelijk zou kunnen ondersteunen. Marlies 
aan het woord n.a.v. haar bezoek aan de twee 
technische scholen, Sosio en Kamasielo.

Marlies en de leraar houtbewerking in de workshop
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Een vliegend bezoek 
Wat kan het een groot verschil zijn, als je op papier 
en uit verhalen veel informatie hebt opgedaan,  
o.a. via de website en nieuwsbrieven van Stichting 
Harambee, om dan de concrete situatie te ervaren. 

Samen met Jac en Marianne van Dongen, 
twee behulpzame en plezierige reisgenoten, 
mocht ik het met eigen ogen gaan zien. 
Nu kon ik het leven en de sfeer van alledag 
proeven, de vriendelijke handdruk voelen, 
de geluiden van overdag horen, de stilte van 
de aardedonkere nacht ervaren en de natuur 
opsnuiven. De beperkte ervaring van één 
week in Kimilili en omgeving geeft natuurlijk 
maar een oppervlakkig beeld, maar was toch 
zo veelzijdig en indrukwekkend, dat wat ik 
voordien gelezen en gehoord had, meer tot 
leven kwam dan ik, nieuweling in het land, 
kon bedenken. Letterlijk een wereld van ver-
schil en een rijke ervaring. 

Onvermijdelijk vergeleek ik veel dingen met 
vroegere ervaringen in een geheel andere bui-
tenlandse omgeving. Vaak ten goede. Na de 
hectische drukte en het regelloze verkeer van 
de hoofdstad Nairobi trof ik een warmgroen 
landschap, een open, onbevangen ontmoe-
ting met groot en klein. “How are you, I am 
fine. You are welcome”, telkens weer. Welkom 
bij de diverse scholen die we bezochten en 
ook in de Zondagsmis bij Father Peter. Een 
betrokken, actieve en levendige gemeen-
schap, waaraan we voorgesteld werden 
en die we mochten toespreken. Wat een 
kontrast met onze liturgievieringen, waar wij 
stil, afwachtend en meditatief meeleven. 

Dank zij de gastvrijheid van Roel en 
Marianne en hun vele kontakten op hoog 
en laag niveau werd duidelijk wat een 
omvangrijk werk zij met zoveel toewijding 
verrichten. Hoe zij zich inleven in land en 
volk en hoe nodig en vruchtbaar dat werk 
is. Tussen alle aandacht voor ons gasten 
rinkelt de onmisbare telefoon regelmatig 
over afspraken, besprekingen, bezoeken 
aan de projecten, de levering van bouw-
materialen, een cursusdag voor kleuter-
leidsters, en noem maar op. In samen-
werking met de plaatselijke bevolking 
verrijzen er grote en kleine scholen op ook 
afgelegen plekken: niet slechts degelijke 
gebouwen, maar ook met schoolbanken, 
lesmateriaal en andere, bijv. sanitaire 
voorzieningen . Er is stevig contact met 
partner IcFEM, met ouders, en er is aan-
moedigende en waar nodig corrigerende 
controle van personeel, enz. Duurzame 
follow-up. 

We mochten de officiële opening mee-
maken van een pas voltooide bibliotheek:  
plechtig, veel ernstige maar ook blije 
gezichten, in de aanwezigheid van lokale 
autoriteiten en Jaco Mebius, eerste secre-
taris van de Nederlandse ambassade (spe-
ciaal daarvoor overgekomen uit Nairobi!) 
en alle leerkrachten en leerlingen. Heel 
veel toespraken benadrukten de waarde-
ring en betrokkenheid van de plaatselijke 
bevolking. Blijdschap, trots en tevreden-
heid. Weer veel handen schudden en ook 
nog een feestmaal tot slot! 

En dan te bedenken dat al dit rondsjou-
wen gaat over gebrekkige wegen, niet 
alleen buiten af, maar ook in Kimilili zelf 
waar regelmatig een plensbui het zelfs 
een 4-wheel-drive terreinauto moeilijk 
maakt thuis te komen in het gezellige 
huis, waar je nog zoveel na te praten 
hebt. Het was een voorrecht dit allemaal 
te mogen beleven. Dat heeft diepe indruk 
gemaakt. 

Eén ding is zeker: particuliere ontwikke-
lingshulp zoals Stichting Harambee  
het daar bedrijft , loont alleszins. En  
verdient dus blijvende steun, want:  
“Op school begint ‘t”.
René van Eijndhoven 

Paul Rosenmöller  
in Comité van  
Aanbeveling

Ook Paul Rosenmöl-
ler heeft zich bereid 
verklaard deel te  
willen uitmaken  
van ons Comité  
van Aanbeveling.  
We vinden het  
geweldig dat hij  
zich bij ons wil aan-
sluiten, ondanks zijn 
drukke bezigheden. 
Welkom Paul, we 
houden je op de 
hoogte van onze 
ontwikkelingen.

Bij de opening op Kamusinga PS v.l.n.r. Jaco Mebius, René, Roel, Marianne, Jac en Solomon Nabie.
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Meer doneren  
met minder geld!
De overheid stimuleert het steunen van goede  
doelen. Zowel eenmalige als jaarlijkse donaties  
zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar  
voor de inkomstenbelasting.

De donaties worden als gift beschouwd indien 
deze onvoorwaardelijk zijn gegeven. Één van 
de voorwaarden voor aftrekbaarheid is dat de 
ontvanger een ‘algemeen nut beogende instel-
ling’ (ANBI) moet zijn. Stichting Harambee is 
door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI.
Afhankelijk van de vorm waarin de giften wor-
den gedaan, kunnen ze geheel of gedeeltelijk 
worden afgetrokken van de belasting. De wet 
op de inkomstenbelasting kent twee soorten 
aftrekbare giften.  

Eenmalige giften 
Deze zijn niet of beperkt aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. De aftrekbaarheid van 
een gift hangt samen met de hoogte van uw 
inkomen. Voor aftrek van gewone giften geldt 
er een drempel van 1% van uw verzamelinko-
men, maar minimaal € 60. Alle giften lager 
dan deze drempel zijn niet aftrekbaar, slechts 
het meerdere is aftrekbaar. U mag maximaal 
10% van uw verzamelinkomen aftrekken aan 
gewone giften. Uw verzamelinkomen is het 
totaal van uw inkomsten en aftrekposten 
in box 1, 2 en 3 maar zonder uw persoonsge-
bonden aftrek. Indien u gedurende het hele 
jaar een fiscale partner heeft dan worden de 
gedane giften samengevoegd en wordt ook 
het gezamenlijke bedrag van de verzamel-
inkomens in aanmerking genomen.

Periodieke giften
Als u jaarlijks een vast bedrag wil schenken 
dan is het schenken per notariële akte fiscaal 
aantrekkelijk. Als u in een notariële ‘akte van 
schenking’ laat vastleggen dat u tenminste vijf 
jaar achtereen elk jaar een vast bedrag schenkt, 
dan zijn de schenkingen volledig aftrekbaar. 
Hiervoor geldt geen minimum of maximum.  
Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u  
maximaal 52% van de jaarlijkse gift terug. 

Een rekenvoorbeeld 
Stel uw verzamelinkomen is € 45.000  
en u besluit jaarlijks € 500 te doneren.
•	 Bij	een	eenmalige	gift	is	de	drempel	 

€ 450 (1% van € 45.000). Het meerdere,  
€ 50, is dan aftrekbaar voor de inkomsten-
belasting. U krijgt € 21 (42% van 50) via  
uw aangifte inkomstenbelasting terug.

•	 Als	u	in	een	notariële	‘akte	van	schenking’	
vastlegt dat u jaarlijks, gedurende vijf jaar  
€ 500 doneert dan is het volledige bedrag  
aftrekbaar. U krijgt dan via uw aangifte  
inkomstenbelasting € 210 (42% van € 500) 
terug. Bij een periodieke gift kost het u netto 
€ 290 per jaar in plaats van € 479 bij een een-
malige schenking, een verschil van € 189.  
Dit voordeel kunt u ook uiteraard ten goede 
laten komen van uw goede doel.

Als u besluit Stichting Harambee periodiek te 
gaan steunen dan brengt notaris Donald Sulzer 
geen kosten in rekening voor het verlijden van 
de notariële akte. Uw gift geheel ten goede aan 
de Stichting Harambee. Kortom het voordeel 
voor u is dat de schenking in de vorm van een 
periodieke gift geheel aftrekbaar is voor de be-
lasting, hierdoor kunt u zelf geld besparen. Ook 
geeft u Stichting Harambee financiële zekerheid 
voor meerdere jaren!
Mr. Gijs Vernoij (Van Oers Accountancy & Advies)  en  

Mr. Donald Sulzer (Rassers N.V.)

Kimilili FYM Girls Secondary School: 3 nieuwe lokalen

Voor informatie:
kunt u bellen met 
Donald Sulzer: 
076-5136136 of  
06-29028077.  

Toen dit project overhandigd werd was de 
vreugde bij de meisjes enorm. Er was lang uitge-
keken naar verbetering op de ze school. Juliana, 
de directeur van de school, vertelde dat ze de 
gelukkigste vrouw van Kenia was die dag!  
Er gaat een grote stimulerende werking uit van 
de aandacht en vernieuwing. Mensen zijn zo 
veel gemotiveerder om er iets van te maken.
We hopen van harte dat de nieuwe behuizing 
zal leiden tot verbetering van de resultaten en 
dat er meer meisjes naar deze school gaan.
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Doelstelling en werkwijze stichting 

Stichting Harambee heeft tot doel het leveren van een bijdrage

aan verhoging van de levensstandaard van de mensen in West-

Kenia door een substantiële verbetering van de kwaliteit van de

onderwijsmogelijkheden. Daarmee sluit zij aan bij de eerste drie

Millenniumdoelen voor 2015:

• De armoede halveren en minder mensen honger;

• Alle kinderen naar school;

• Mannen en vrouwen gelijkwaardig.

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 werkt de stichting met twee partners die als toezichthouder

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 zoals hout of bakstenen.

Van de gelden die de stichting ontvangt, wordt meer dan 95%

gebruikt voor het realiseren van projecten.

Algemene informatie
Stichting Harambee is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

te Breda onder nummer 20102573 en is door de Belastingdienst

officieel erkend als goed doel.

Kijk voor meer algemene gegevens van Stichting Harambee op

www.harambeeholland.nl

Bank: SNS Bank, rekening nummer 87.93.59.161. ten name van

Stichting Harambee te Bavel.

E-mailadres: info@harambeeholland.nl

Comité van Aanbeveling:

•	Peter	van	der	Velden,	Burgemeester	van	Breda

•	Mr.	Mukhisa	Kituyi,	vm.	Minister	van	Handel	en	Industrie	in	Kenia

•	Kurt	Lindijer,	Afrika-specialist	en	journalist	in	Nairobi

•	Paul	Rosenmöller,	Programmamaker

10-jarig jubileum Stichting Harambee

In 2011 bestaat onze Stichting Harambee 10 jaar. Ons  
bestuur vindt deze mijlpaal een feestje waard. We willen  
hier uitgebreid bij stil staan. Zet daarom alvast de datum  
van 18 juni 2011 in uw agenda. Bijzonderheden volgen wat  
betreft het programma. Het bestuur is druk bezig met  
het programma en de gasten die we willen uitnodigen.  
Ook in Kenia willen we stil staan bij ons jubileum met  
alle scholen (26!) waar we een project hebben gedaan.  
Dit zal tijdens ons bezoek in het najaar 2011 plaatsvinden. 
Het idee om dit heuglijk feit te vieren is bij diverse mensen  
in Kenia met gejuich ontvangen.

Dit centrum voor gehandicapte kinderen in Mumias waar 
kinderen zo veel mogelijk voorbereid worden op het re-
guliere onderwijs, werd in oktober officieel geopend. De 
realisatie ervan is in fases tot stand gekomen. Het resultaat 
is schitterend. Van heinde en ver komen mensen er heen om 
het centrum te bezoeken. Het blijkt nu dat door de betere 
faciliteiten er veel meer kinderen geholpen kunnen worden. 
Het was een vreugdevolle dag, er waren 300 mensen aan-
wezig en er was veel entertainment door de kinderen: dove 
kinderen die dansten, rolstoelers, kinderen die lieten zien dat 
ze veel mobieler geworden waren. Het Keniaanse team dat 
er werkt is enorm enthousiast. We zullen hen blijven volgen.

EARC officieel geopend

www.smidswater.nl

Voordracht van gehandicapten kinderen bij opening.


