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We bestaan 10 jaar!
Met groot plezier brengen wij hierbij een speciale feesteditie uit van de nieuwsbrief
van Stichting Harambee. Dit jaar bestaat onze stichting 10 jaar en daar willen we
graag bij stil staan.

xxx

In de afgelopen jaren is er veel tot stand gebracht in WestKenia. We zijn een speler geworden op het gebied van de
verbetering van het onderwijs in de wijde omgeving van
Kimilili en Mumias. Onze projecten hebben een steeds
grotere impact op de scholen en de gemeenschap.
Deze nieuwsbrief vertelt over de afgelopen 10 jaar, waarbij
we vooral graag anderen aan het woord laten, zowel in
Kenia als in Nederland. Alles wat is gerealiseerd in Kenia,
is tot stand is gekomen door een gecombineerde inspanning van velen: het bestuur, mensen en organisaties die
een financiële bijdrage leveren, de vormgever van de
nieuwsbrief, de website, administratie, hand en spandien-

sten, vertaalwerk, adviseren, meedenken, de drukkers, de
filmers, het COS, Impulsis, Edukans, Wilde Ganzen en nog
vele anderen. Ook onze partners in Kenia leveren een immense bijdrage aan het goed laten verlopen van de projecten. Alleen SAMEN kunnen we dit tot stand brengen. Zoals
de directeur van onze partnerorganisatie IcFEM, Solomon
Nabie, steeds zegt: ‘Little is much, if put together’.
Daarom zeggen we uit de grond van ons hart: HEEL VEEL
DANK.
Op 18 juni vieren we dit heuglijk feit met elkaar in het
Grand Theater te Breda. We hopen dat de bijeenkomst voor
alle betrokkenen een inspirerende bijeenkomst zal zijn.
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Goed voorbeeld van kleinschalige
ontwikkelingssamenwerking
Stichting Harambee is voor de gemeente
Breda een goed voorbeeld van hoe kleinschalige ontwikkelingssamenwerking een
effectieve bijdrage kan leveren aan lokale
ontwikkeling.
Doordat de projecten van
Stichting Harambee in
Kenia zich zowel richten
op het verbeteren van de
onderwijs infrastructuur
als de kwaliteit, en daarbij
de lokale bevolking actief
wordt betrokken, leveren
zij een goede bijdrage aan
verschillende millenniumdoelen. Doelen die ook de
gemeente Breda van harte onderschrijft. Breda ondersteunt als Millenniumgemeente verschillende activiteiten
binnen en buiten Breda.
Een van de speerpunten van het Bredase mondiaal beleid is
de ondersteuning van particuliere initiatieven in Breda met
kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Dit jaar
doen we dat door subsidiëring van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Breda en door het ondersteunen van
de Millenniumregeling van Impulsis. Belangrijk in beide
regelingen is dat er zowel in Breda als daarbuiten actieve

partners zijn die projecten samen opzetten en uitvoeren
en daar ook zelf een (financiële) bijdrage aan leveren. Van
belang is ook dat de projecten die worden uitgevoerd
een duurzaam karakter hebben en niet na afloop van de
projectperiode uit elkaar vallen. Zorgen dat lokale partners
eigenaar zijn van het project is hiervoor cruciaal. Juist deze
aspecten staan bij Stichting Harambee hoog in het vaandel en dat juich ik alleen maar toe. Internationaal beleid,
ontwikkelingssamenwerking en de effecten daarvan staan
momenteel volop in de belangstelling. Ook de vraag of lokale overheden in Nederland zich met ontwikkelingssamenwerking moeten bezig houden, komt daarbij aan de orde.
Als burgemeester van Breda vind ik dat lokale overheden
juist een rol te vervullen hebben. Het ondersteunen van
lokale initiatieven uit de gemeente is daarbij een van de
dingen die je als gemeente kan doen: daar begint immers
draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Ik ben dan
ook blij dat Breda de komende jaren actief zal blijven op dit
terrein en een bijdrage wil blijven leveren aan het behalen
van de millenniumdoelen. Het werk van partners uit de
stad, zoals dat van Stichting Harambee, is daarbij hard
nodig! Ik feliciteer Harambee van harte met haar jubileum
en wens de stichting, en haar project partners in Kenia, nog
veel succesvolle jaren.

P.A.C.M. van der Velden
Burgemeester van Breda
Lid van het Comité van Aanbeveling

Marianne Meijers - van Eijndhoven
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Marianne Meijers - van Eijndhoven

Marianne beschrijft bijzondere ontmoetingen in een bijDit boek gaat over mensen. Mensen die leven in een Afrikaanse
cultuur en samenleving.
Zij hebben veel te vertellen
en het is verzonder land: ‘De onuitputtelijke
veerkracht,
nooit
de moed
rijkend om hun gebruiken, waarden en normen te leren kennen.
In 2011 bestaat de kleinschalige ontwikkelingsorganisatie Stichting
opgeven, een grote gastvrijheid
en
de
zorg
voor
elkaar.
Harambee 10 jaar. Zij ondersteunt onderwijsprojecten in West-Kenia
op het gebied van infrastructuur en onderwijskwaliteit. Binnen en
De familie is het fundament
van het sociale leven. En, het
buiten het werk zijn er ontmoetingen met een grote diversiteit aan
mensen. Het leven van alle dag wordt zichtbaar. Juist dat maakt het
leven komt, zoals het komt.’
werk zo interessant en de moeite waard. Zo kunnen wij veel leren
van de enorme overlevingsdrang en grote veerkracht van de mensen
Het zijn enkele observaties
in haar
boek ‘Over leven in Kenia’.
die dit prachtige
continent bevolken.
In een kleurrijke schrijfstijl met oog voor detail beschrijft ze
haar vele belevenissen in Kenia. Als weinig anderen heeft
Marianne de Keniaanse samenleving en de Kenianen leren
kennen; hun gebruiken, gewoontes, normen en waarden.
Maar ook de grote verschillen in cultuur, tradities en geloof
van de verschillende sociale groeperingen binnen het land.
Letterlijk met als titel ‘Over leven in Kenia’, maar je mag het
af en toe ook rustig interpreteren als ‘Overleven in Kenia’,
zowel in de betekenis voor haar en Roel als voor de Kenianen zelf. Het boek is vanaf 18 juni te koop.

Over leven in Kenia

‘Over leven in Kenia’:
Over leven
treffend, indringend,
in Keniahumorvol

Over leven
in Kenia
Marianne Meijers - van Eijndhoven

Een greep uit de ingezonden
reacties vanuit Kenia
In Kenia werken we samen met het lokale parlementslid en onze partners. We laten ze hier aan
het woord over hun ervaringen met Stichting
Harambee.

Hon. Maj. Dr. David Eseli Simiyu
Landelijk parlementslid voor Kimilili
Laat ik mij eerste even voorstellen: Ik ben
parlementslid voor het gebied in en rondom

Kimilili en voor het eerst gekozen in 2007. In
de loop van de tijd heb ik als vertegenwoordiger van de mensen in mijn regio op vele
gebieden met diverse organisaties samengewerkt, zowel grote als kleine. Het is mijn
ervaring dat kleine en middelgrote niet gouvernementele organisaties, speciaal vanuit
Nederland, erg effectief zijn in het implementeren van hun programma’s. Zodoende
hebben zij bijzonder goed bijgedragen aan
armoedebestrijding door het ondersteunen
van onderwijs in Kenia en specifiek in het
gebied in en rondom Kimilili.
In dit verband wil ik speciaal Stichting Harambee noemen, met wie ik in mijn gebied
samenwerk. Door hun inspanningen is er een
merkbare verbetering van het schoolsysteem
opgetreden, zowel van de infrastructuur als
van de werkelijke output, de kwaliteit. Het
betreft niet alleen kleuter, lager en middelbaar onderwijs, maar ook technische
onderwijs. De stichting heeft een werkwijze
ontwikkeld die misbruik van geld uitsluit en
die resulteert in 98% succesvolle projecten.
Graag feliciteer ik Stichting Harambee met
hun 10-jarig jubileum.

John Were
Partner in Mumias
Van harte gefeliciteerd! Graag maak ik
van de gelegenheid gebruik om Stichting
Harambee te feliciteren met hun 10-jarig
bestaan namens de scholen in de omgeving
van Mumias.
Wij vieren deze mijlpaal graag met jullie.
De scholen in Mumias waarderen de ondersteuning van Stichting Harambee aan hun
scholen enorm:
Visie: Wij zijn gerespecteerde scholen waarvoor je kiest en waar je goed les krijgt
Missie: Wij verschaffen kwaliteitsonderwijs
in een cultuur van zorgzaamheid en teamwork
Waarden: Wij geloven in ijver en vlijt,
integriteit, vriendelijkheid, betrouwbaarheid
en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Gefeliciteerd Stichting Harambee!
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Fr. Peter Makokha
Partner voor de katholieke scholen in Kimilili
Ik ben Father Peter en pastoor van de R.K.
Parochie St. Leo in Kimilili. Vijf jaar geleden
kwam ik voor het eerst in contact met Roel
en Marianne van Stichting Harambee.

Wij wensen de Stichting Harambee het allerbeste toe. Ik ben er erg trots op dat ik me met
hen verbonden mag voelen.
LANG LEVE STICHTING HARAMBEE!

Vanwege hun wederzijds respect en de liefde
voor onze mensen in Kimilili ben ik sindsdien
een van hun partners geworden. Ik geloof
ook dat deze twee krachtige mensen het
geheim zijn van hun succes. Door de jaren
heen ben ik getuige geweest van de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
voor de kinderen in Kimilili door de verbetering van de faciliteiten, het organiseren van
workshops voor kleuterschoolleraressen en
schoolhoofden. Nu onderneemt de stichting
ook onderwijsprojecten op technische scholen. Dit is enorm relevant voor de werkgelegenheid in de toekomst.

Solomon Nabie
Directeur van partnerorganisatie IcFEM
IcFEM werkt in de regio Kimilili aan armoedebestrijding d.m.v. community development.
Dat kunnen we niet alleen en daarom werken we samen met partners. Deze kunnen zo
het voordeel van onze staf benutten omdat
die is ingebed in de gemeenschap en goede
relaties heeft met de overheid en politici.
Een van onze belangrijkste partners is
Stichting Harambee waar we al 8 jaar mee
samenwerken. Onze samenwerking heeft
geleid tot infrastructurele hulp aan 15 scholen en andere activiteiten om de kwaliteit
van onderwijs ten behoeve van de kinderen
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en jonge mensen te verbeteren. De hulp van
kleinschalige organisaties zoals die van de
Stichting Harambee helpt wel degelijk en wel
om de volgende redenen:
• een goede follow-up door steeds terugkerende persoonlijke bezoeken;
• goed begrip van de culturele context, zoals
bij Stichting Harambee, essentieel voor 		
succes;
• denken in lokale initiatieven en
oplossingen;
• een grotere kans om bij problemen
kleinere projecten op koers te houden 		
en af te maken;
• een relatie, gedragen door mensen en
verhoudingen en niet door cijfers en
rapporten;
• het overbruggen van de afstand met
de Derde Wereld op een wijze die grote, 		
onpersoonlijke organisaties niet altijd 		
kunnen waarmaken;
• gewoonlijk erg kosteneffectief.
Daarom zijn wij in Kenia erg blij met de support van en de samenwerking met Stichting
Harambee. Het werpt efficiënte vruchten
af, hetgeen zich vertaalt in resultaten op het
gebied van de ontwikkeling van mensen,
speciaal op het niveau van de gemeenschappen.
Wij hopen nog lang te kunnen samenwerken
met Stichting Harambee.

Reacties van leerlingen
Ongeveer 32.000 leerlingen hebben tot nog toe
geprofiteerd van onze projecten. Hoe beleven ze
dat zelf?

Moses Khayongo en Joel Nyongesa
Twee leerlingen aan Sosio Youth Polytechnic
Niemand kon bevroeden dat de hoop en verandering in ons leven helemaal uit Nederland zou
komen. Tijdens het bezoek van Roel en Marianne
in februari 2009 aan Kenia waren wij de gelukkigen om hen als bezoekers te ontvangen. De
school zag er verwaarloosd uit. Naar school gaan
betekende voor ons niet veel meer dan lichamelijke groei en wachten tot je kon trouwen. Onze
vorm van onderwijs werd genegeerd en niemand
wilde in ons investeren. Dat klonk Roel en Marianne niet goed in de oren. Zij namen de tijd om
met ons te praten en zij beloofden ons te helpen.
Niet alleen met de bouw van workshops maar
ook met wat er in de school gebeurt.
Zij hielden woord en hielpen de school met het
bouwen van twee workshops. Dit heeft een
grote impact op onze school gehad. Het aantal
leerlingen op school is met 50% toegenomen.
Er is geen gevoel van inferioriteit meer onder de
leerlingen. Er is een groot gevoel van competitie
gekomen tussen de studenten. En IcFEM heeft
een groot aandeel gehad in de transformatie van
de gemeenschap. We willen het gehele bestuur
van Stichting Harambee bedanken.
Het project is met behulp van veel mensen en de
overheid tot een groot succes geworden.
We wensen jullie vrede en een lang leven toe.
Ook bedanken we de inspanningen van IcFEM.

geen schoolbanken en we zaten op de grond.
Sinds Stichting Harambee 11 klaslokalen heeft
gebouwd zijn er grote veranderingen op onze
school gekomen. We zitten nu in mooie klaslokalen en we zijn de stichting erg dankbaar.
Kimingichi ziet er nu uit als een college! Ik ben
de koning te rijk en ik wil heel graag mijn best
doen. Mijn doel is het hoogst aantal punten te
scoren en daarna naar de eerste klas te gaan
van de beste middelbare school hier in de buurt.
Mijn grote droom is om piloot te worden. Heel
hartelijk dank voor wat jullie voor ons hebben
gedaan!
Vincent Juma
Leerling in groep 8 van Lunyu Primary School
Hoe de klaslokalen ons als kinderen geholpen
hebben:
• wij hebben gelukkig geen les meer onder
de boom;
• de klaslokalen zijn ruim en hebben genoeg
licht;
• de lokalen zijn zo schoon dat onze kleren
gedurende de hele week schoon blijven;
• we zijn blij met goede schoolborden en dat
helpt veel in de les;
• omdat er ramen in de lokalen zitten
kunnen onze boeken netjes blijven en
gaan ze niet kapot door regen en wind;
• er is geen ongedierte meer, we krabben 		
niet meer aan onze benen en dat is ook
goed voor onze boeken.
We zijn enorm blij: leerlingen, ouders en leerkrachten. Jullie hebben wonderen verricht. We
kunnen jullie niet zeggen hoe wij jullie inspanningen waarderen. We hebben niet meer te
bieden dan te bidden voor jullie!

Sylvia Simiyu
Leerlinge aan Kimingichi Primary School
Toen ik 6 jaar geleden op school kwam was mijn
school gebouwd van leem of we leerden onder
de avocado boom. Gedurende die tijd waren er
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Leerkrachten aan het woord

Voor schoolhoofden en leerkrachten brengen de
projecten grote veranderingen met zich mee. Een
aantal vertellen over hun ervaring.
Wycliffe Webale
Manager van Kamasielo Youth Polytechnic
Ik zal u vertellen over de impact van het project
op onze school. Voordat de twee nieuwe workshops gebouwd werden, gebeurde er niet zo veel
op school. Echter na de bouw veranderde er heel
veel:
• een grote toename van het aantal nieuwe
aanmeldingen;
• veel zakenmannen en -vrouwen bezoeken
de school;
• mensen uit de gemeenschap komen
binnen om te vragen of er werk is;
• de gemeenschap is vriendelijker geworden
en heeft niet meer zo’n negatieve houding;
• er zijn meer leraren op de school gekomen;
• er is meer interesse in onderwijs in zijn 		
algemeenheid gekomen;
• het draagt bij aan toekomstige
ontwikkeling;
• veel meer mensen praten over het
aantrekkelijke van onze school;
• de mensen hebben nog meer vertrouwen
in IcFEM wanneer het gaat om de ontwikkelingen in ons gebied. Zij zien IcFEM als 		
hun grote vriend.
God zegene Stichting Harambee, God zegene
IcFEM
					
Walyaula Peter Tendet
Leraar op Lutonyi Primary School
Stichting Harambee heeft een grote impact op
de gemeenschap. De ouders hebben geweldig
goed meegewerkt aan de 12 klaslokalen die ge-
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bouwd zijn. Zij hadden een groot aandeel in
het maken van de bakstenen, hebben arbeid
geleverd en andere bouwmaterialen. Nu
zitten de leerlingen in comfortabele klaslokalen. Dit heeft ertoe geleid dat de resultaten
van de examens omhoog zijn gegaan. Sinds
de nieuwe klaslokalen heeft de school nooit
onder het gemiddelde gescoord. Er is echter
een nieuwe uitdaging bijgekomen: het
aantal leerlingen is enorm toegenomen. We
hebben vijf nieuwe lokalen nodig om deze
toeloop te kunnen opvangen.
Wij zijn Stichting Harambee dankbaar voor
de transformatie van Lutonyi!
Juliana Mukitang’a
Hoofd van Kimilili FYM Girls Secondary School
Ik ben Stichting Harambee door IcFEM
dankbaar voor het project van drie nieuwe
klaslokalen omdat het een grote toegevoegde waarde heeft voor de school.
Door de uitbreiding is het aantal overvolle
klaslokalen verminderd. De overheid wilde
bij ons computerlessen invoeren en dat is nu
mogelijk geworden.
Het aantal leerlingen is in korte tijd toegenomen van 164 tot 215. Dat is een teken van
waardering van de gemeenschap. Alle meisjes en leerkrachten hebben nu prettig les in
goed gebouwde en geventileerde klaslokalen
met een veranda. Alle betrokkenen zijn gemotiveerder geraakt om een betere bijdrage
te leveren aan de toekomstplannen die we
hebben voor de school.
Lang leve Stichting Harambee. Wij bidden
dat God hen de kracht geeft om door te gaan
om ons te helpen aan betere resultaten.

Reacties van ouders
Onze projecten zijn een voorbeeld van community
development waarbij de ouders sterk betrokken
worden bij verbeteringen in hun directe leefomgeving. De ouders moeten de eigenaar zijn van het
project en dat ook zo voelen.
John Hassan Wesusa Voorzitter van het schoolbestuur van Kimilili FYM Girls Secondary School
De officiële opening van de nieuwe klaslokalen
op 6 oktober 2010 door onze grote vrienden
van Stichting Harambee markeerden een grote
positieve impact op de school. Getuigen hiervan
waren ouders, leerkrachten en studenten samen
met de gemeenschap die het allemaal meemaakten met veel blijdschap op hun gezichten.
Sinds die dag is de status van de school verbeterd omdat veel mensen uit de gemeenschap
zich eigenaar voelen van iets heel waardevols.
Dit in tegenstelling tot daarvoor toen veel
ouders zich helemaal niet associeerden met de
school. “Onze school” is nu een begrip dat op
ieders lippen ligt. Het uiterlijk van de school is
enorm verbeterd. Nu is het een blikvanger voor
iedereen die het ziet vanaf de hoofdweg.
De school zelf en de nieuwe klaslokalen hebben
betere leeromstandigheden mogelijk gemaakt
omdat de klaslokalen ruim zijn en de leerlingen
niet meer onder de boom les hoeven te hebben.
Het heeft er ook toe geleid dat er meer leerlingen op onze school zijn gekomen van andere

scholen die minder goede faciliteiten hebben. Leerlingen zijn beter gemotiveerd want
er is meer ruimte, ook voor groepsdiscussies.
Ook de leerkrachten zijn meer gemotiveerd
om er iets van te maken.
Agnetta Nakoba Maruti
Ouder van Lutonyi Primary School
Hierbij schrijf ik namens de ouders van
Lutonyi Primary School en de gehele gemeenschap om uitdrukking te geven aan de
dankbaarheid voor Stichting Harambee. Het
project op de school heeft onze school erg
positief veranderd op de volgende punten:
• het aantal leerlingen per klas is afgenomen;
• de leeromgeving voor de kinderen is veel 		
vriendelijker geworden en ze worden
beschermd tegen zon, regen en wind;
• de ouders hebben geleerd te participeren
in activiteiten om de school te ontwikkelen
sinds de stichting de school heeft bezocht;
• de ouders hebben meegewerkt aan het 		
project door bakstenen te maken, water 		
te brengen en waar mogelijk ook mee te 		
helpen werken;
• ook de kleuterschool heeft ervan geprofiteerd; de kleuters hadden eerst in de kerk
les en nu in goede klaslokalen.
Dank aan iedereen die heeft meegewerkt
aan dit project en God zegene u.
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Gesprekspartners in Nederland
In Nederland overleggen we geregeld met diverse
organisaties. Ook zij hebben een beeld gekregen
bij Stichting Harambee en vertellen hierover. Daarnaast is Impulsis de afgelopen jaren onze medefinancier geweest.

Jennifer de Boer
Relatiebeheerder bij Impulsis namens het
hele team
Trrring, de telefoon gaat.
“Impulsis, met Jennifer.”
“Ja hoi, met Marianne.”
“Hé Marianne, zijn jullie weer terug?”
“Ja, we zijn vorige week teruggekomen. Het
was echt zo’n fantastische tijd! We hadden
natuurlijk veel te veel te doen. We hebben
met IcFEM heel veel dingen doorgesproken.
Daar is nu een kwaliteitscoördinator aangesteld, die is echt fantastisch. Ze gaat ook
samen met iemand van de universiteit in
beeld brengen wat de scholen zelf vinden
wat er gedaan moet worden. En we hadden
natuurlijk een gesprek met de MP; hij nodigt
ons elke keer uit als we er zijn. Dan waren de
andere bestuursleden er natuurlijk ook nog
deze keer. Hartstikke goed was dat, dat ze
echt kunnen zien wat we allemaal hebben
gedaan en aan het doen zijn! Wij komen er
natuurlijk elk jaar, en het is fijn dat we nu een
eigen plek hebben daar, ons eigen huis. Maar
het is zo belangrijk dat andere mensen ook
zien waar het nou om gaat!
Hé, nog even over de rapportage, wil je dat
we per school een rapport maken? Als je ziet
wat er allemaal gebeurd is in de tussentijd,
dan denk je: jemig, wat is IcFEM toch een
goede club. En sommige van de directeuren
van de scholen. Nou, zo gemotiveerd! En dat
heb je nodig hè, een gemotiveerd hoofd van
de school. Als ze die nou maar niet overplaatsen naar een andere school denken wij dan.”
Dat is Stichting Harambee: enthousiast,
gedreven, vol ideeën. Wat begonnen is met
één school, is uitgegroeid tot een netwerk
van scholen die stuk voor stuk de onder-
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steuning van Stichting Harambee hebben
kunnen inzetten om het onderwijs dat zij
geven beter te maken. Impulsis, en daarvoor
Edukans, kent de stichting al jaren. In die
jaren hebben we talloze gesprekken gehad:
in Utrecht bij Impulsis, in Bavel met een
aantal andere Kenia-partners, in Kenia met
IcFEM. In die gesprekken hebben we elkaar
uitgedaagd: kijk ook goed naar wat er in de
scholen gebeurt, hoe kun je het onderwijs
nóg verder ondersteunen. En van de andere
kant: kijk naar de enorme noodzaak die er is
op het Keniaanse platteland, naar de enorme
dankbaarheid van mensen als hun school een
hele boost heeft gekregen. Ik hoop van harte
dat Stichting Harambee die uitdaging wil
blijven aangaan én wil blijven bieden!

Rina Froklage
Consulente bij het COS, Centrum voor
Internationale Samenwerking
Toen Marianne mij vroeg iets te schrijven
over Stichting Harambee dacht ik meteen
terug aan de eerste afspraak die wij samen
hadden. Als voorbereiding ging ik op zoek
naar informatie en kreeg een heel positieve
indruk van de organisatie. Ze hadden voor
mijn gevoel het project goed doordacht,
goede contacten in Kenia, goede afspraken gemaakt, de organisatie in Nederland
goed voor elkaar en een breed netwerk met
toegang tot financiering uit verschillende
hoeken. Ik vroeg me serieus af wat ik deze
mensen in vredesnaam kon bieden.
Wat volgde was een van de leukste gesprekken die ik in de afgelopen jaren heb gevoerd
met vertegenwoordigers van organisaties die
projecten steunen in ontwikkelingslanden.
Wat was zo bijzonder aan dit gesprek?
Mij viel op dat, hoe goed ze de zaken ook
geregeld hadden, ze zich vragen bleven stellen. Niet alleen over externe zaken, maar
vooral ook over hun eigen functioneren,
over effecten van beslissingen, over welke
strategieën gevolgd kunnen worden en wat
in deze specifieke situatie de beste strategie
zou kunnen zijn. Deze vragen werden ingegeven door veel inzicht in de Keniaanse situatie en de capaciteiten die nodig zijn om de

verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor
processen die het dagelijks leven van mensen
in Kenia zullen gaan beïnvloeden.
Mijn rol bestond (en bestaat) er vooral uit om
hen kritisch te bevragen over de achtergrond
en het waarom van deze vragen. De oplossingen dienen zich dan vanzelf aan. Ook voor
Marianne en Roel bleek het gesprek zinvol te
zijn. Na dit eerste gesprek volgden er meer.
Ik hoop dat Stichting Harambee zich vooral
vragen zal blijven stellen. Reflexie op de effecten van het eigen handelen is de meest
waardevolle eigenschap van een particulier
initiatief. Ik wil hierin graag hun gesprekspartner blijven.
Sara Kinsbergen
Onderzoekster CIDIN/Radboud Universiteit
Nijmegen
Tien jaar Stichting Harambee, tien jaar
ondersteuning aan het onderwijs in
West-Kenia. Tijd voor een cadeau.

Ik geef jullie inspiratie en creativiteit om
om te gaan met de uitdagingen die jullie
tegenkomen.
Bergen energie om de schouders onder al
het werk te blijven zetten.
Rust om in al de hectiek van tijd tot tijd op
adem te komen.
Moed om stil te staan, terug te blikken op
het werk en de toekomst te overdenken.
Een overdosis kritische zelfreflectie om,
samen met mensen hier en daar, te kijken
wat goed ging en wat nog beter zou kunnen
gaan.
Vertrouwen om nieuwe wegen te bewandelen.
Een evenwicht in daad- & denkkracht.
Maar ook heel veel humor, om de dingen
soms te relativeren.
Plezier in het werk en een berg trots voor
wat er bereikt is.
Gefeliciteerd met dit jubileum en heel veel
succes met alles wat komen gaat!

Documentaire over het werk
van Stichting Harambee
Tijdens de Jubileumbijeenkomst op 18 juni wordt
de documentaire vertoond over ons werk in Kenia.

Daarvoor hebben Michiel Brandt en
Thimon Schellevis Kimilili bezocht van 19 t/m
25 februari, toen Roel en Marianne er ook
waren. Beiden hadden aangeboden een
film te maken en vooraf is een aantal malen
vooroverleg gevoerd over de inhoud.
Zij arriveerden op het vliegveldje van Kitale
met professionele apparatuur en veel
enthousiasme en energie. Het werd een
intensieve week waarin we keihard gewerkt
hebben om alles goed in beeld te brengen.
Meteen na aankomst werd het parlementslid
van Kimilili geïnterviewd. Scholen werden
bezocht, interviews afgenomen op straat, in
de kerk, in winkels, bij mensen thuis. Overal
draaide de camera en werden opnames
gemaakt. Met 20 uur filmmateriaal gingen
ze moe maar voldaan weer naar huis. Het
grote werk moest daarna pas beginnen: de
montage. Dit betekende vele uren werk.
Wij zijn Michiel en Thimon erg dankbaar voor
hun moeite en inzet. Zonder hun medewerking was er nooit een documentaire tot
stand gekomen. Thimon en Michiel: heel erg
hartelijk bedankt!
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10 jaar
Stichting Harambee
2001-2011
feiten en cijfers
70 projecten
directe hulp aan 27 scholen
16 lagere, 8 middelbare, 3 technische scholen
32.000 leerlingen hebben hierbij baat gehad
in Kimilili en Mumias in West-Kenia
85 nieuwe en 47 gerenoveerde klaslokalen
3 bibliotheken
6 kleuterscholen
90 toiletten
voorzieningen voor elektriciteit
tanks voor de opvang van regenwater
2.440 schoolboeken
47 computers
1.600 drie-zits schoolbanken
volledig nieuwe lagere school van 16 klassen
nieuw schoolbegeleidingscentrum voor gehandicapte kinderen
volledig nieuwe technische school
traumacounselling-programma voor scholieren
trainingen voor schoolhoofden, leerkrachten en ouders
totaal besteed € 850.000
kleinste project € 250
grootste project € 114.000
70 officiële overhandigingen van een project
regelmatig overleg met de lokale overheid
grote betrokkenheid van de lokale gemeenschappen
3 partners in Kenia: John Were, IcFEM, Fr. Peter Makokha
afstand tot Nederland: 6.800 km
partner in Nederland: Impulsis/Edukans
heel veel goede donoren die ons blijven steunen
enthousiast bestuur en vrijwilligers
oplage nieuwsbrief en jaarverslag: 400 exemplaren
53 bestuursvergaderingen
meer dan 95% van de donaties besteed aan projecten!
10

Werkt ‘t wel of niet?
Na 10 jaar is het goed om terug te blikken op wat
er tot stand is gekomen door Stichting Harambee
en hoe wij dat hebben proberen te verwezenlijken.
Daarbij leven we nu in een tijd waarin kritisch
gekeken wordt naar alles wat te maken heeft
met ontwikkelingssamenwerking. Hulp aan arme
landen staat onder druk.
Vele vragen en opmerkingen komen op ons
af. Heeft het eigenlijk zin? Komt het geld wel
goed terecht? Maken we mensen in deze
landen niet afhankelijk van ons? Laat mensen
hun eigen problemen oplossen. Zijn Afrikanen niet lui? Er is teveel corruptie dus het
geld verdwijnt toch in de verkeerde zakken!

Wat hebben wij er te zoeken? Moeten wij hier
wel geld aan besteden? Valt het project niet
in duigen als wij weggaan? Hierop hebben
wij geen pasklare antwoorden en de realiteit
is niet altijd positief.
Toch is er beslist ruimte voor optimisme. Als
we zien wat er gebeurt, wordt er wel degelijk
iets tot stand gebracht. Dat is ten minste
onze ervaring. Er zijn veel goede en mooie
klaslokalen en toiletten op diverse scholen
gebouwd door Stichting Harambee samen
met haar partners. Het aantal leerlingen
neemt toe. Kwaliteitsprogramma’s zorgen
voor een betere motivatie en beter onderwijs. De ouders zijn geïnteresseerd in onderwijs. Er is bewustwording op gang gebracht
in de gemeenschappen in de omgeving van
Kimilili en mensen nemen meer initiatief. Er
wordt wel degelijk ook hard gewerkt. Weliswaar is er corruptie maar we zullen moeten
werken aan de bewustwording van mensen
om dat uit te bannen. Onderwijs is daarbij
onmisbaar. Wij kunnen de problemen ter
plekke niet oplossen, dat moeten de mensen
zelf doen. Wij kunnen slechts fungeren als
een steuntje in de rug.
Ontwikkelingsamenwerking is een ingewikkeld proces. Respect voor de andere cultuur,
geduld en geven en nemen van beide partijen
zijn daarbij van cruciaal belang.
Niet voor niets vieren we feest, omdat wij
zien: ’t werkt!
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Projecten overzicht 2001-2011
Beulah Secondary School, Bungoma

Ebwaliro Primary School, Mumias

2009

2006
2007

renovatie multifunctionele hal en aantal lokalen

bouw van kantoorruimte en klaslokaal
gift voor schoolbanken en meubilair

Bukolwe Primary School, Butere
2009

aanschaf van 20 computers en 2 printers

Dreamland Education Centre, Kimilili
(lagere school van IcFEM)
2002
2005
		
2007

aanschaf kookpotten voor overblijflokaal
bouw van 1e verdieping met 4 klaslokalen en
bibliotheek
donatie voor meubilair nieuwe gebouw

Oude klaslokalen 2005

Onvoltooid gebouw 2004

Nieuwe klaslokalen en kantoor 2007
Helemaal klaar 2006

Hafoland IcFEM Primary School, Naitiri
Ebubole Primary School, Mumias
2003
2003
2005
2007

gift voor schoolboeken
bouw van kleuterschool en kantoren voor leraren
bouw van 4 klaslokalen
aanleg van elektriciteit

2011
		

bouw volledig nieuwe basisschool met
16 klaslokalen, kantoren en toiletten

Indangalasia Primary School, Mumias
2003
2003

gift voor schoolboeken
renovatie van het dak van de school

Oude kleuterschool 2003

Nieuw dak 2004

Kamasielo Youth Polytechnic Kimilili

Nieuwe kleuterschool 2005
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2010
2011
2011

bouw van 2 workshops en kantoren
aanleg elektriciteit
gift van gereedschappen en machines

Kamusinga Primary School, Kimilili

Kimilili FYM Girls Secondary School, Kimilili

2005
		
2009
2009
2010
2011
		

2009

bouw van 5 nieuwe klaslokalen en kantoorfaciliteiten
aanschaf van schoolbanken
bouw van de bibliotheek
aanschaf schoolbanken en meubilair
bouw van slaapzalen, keuken en eetzaal voor de
opvang van wezen

Khalayi Nursery School, Kimilili
(kleuterschool van IcFEM)
2002
		

aanschaf kookpotten voor de
keuken tbv de kleuters

bouw van 3 klaslokalen

Kimilili RC Boys Primary School, Kimilili
2001
2002
2003
2003
2004
2006
2009
		
2009

renovatie van 5 klaslokalen en toiletten
gift voor schoolboeken
renovatie van 3 klaslokalen
gift voor schoolboeken
gift voor schoolbanken
bouw van 2 kleuterklassen
aanleg van nieuwe toiletten en
2 grote watertanks
renovatie van 2 klaslokalen

Kimabole Secondary School, Cheptais
2003
2004
2007
2009

gift voor wiskundeboeken en leermiddelen
bouw van 2 grote schei-en natuurkundelokalen
inrichting van schei- en natuurkundelokalen
gift voor meubilair voor de bibliotheek

Te renoveren gebouw 2003

Vernieuwd gebouw 2004
Nieuw wiskunemateriaal 2003

Kimilili RC Girls Primary School, Kimilili
2001
2002
2002
2004
2007

renovatie van 5 klaslokalen
bouw van kleuterschool met 2 lokalen
gift voor schoolboeken
gift voor schoolbanken
renovatie van 8 klaslokalen

Af te bouwen schei- en natuurkundelokalen 2003

Oude gebouw 2001

Schei- en natuurkundelokalen 2007

Nieuwe gebouw 2001
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Kimingichi Primary School, Kimilili
2006
		
2007
		

1e fase: bouw van 6 klaslokalen, 10 toiletten en
200 schoolbanken
2e fase: bouw van 4 klaslokalen, kantoorruimte,
10 toiletten

Nieuw meubilair leraren 2005

Oude gebouw 2005

Nieuwe gebouw 2008

Nieuwe bibliotheek 2007

Lunyu Primary School, Naitiri

Luuya Primary School, Naitiri

2008

2008

bouw van 4 klaslokalen

bouw van 4 klaslokalen

Lutonyi Primary School, Kimilili

Makunga Primary School, Naitiri

2003
2004
2005
		
2007
2007

2008

afbouw van 3 klaslokalen
gift voor meubilair lerarenkamer
afbouw van 8 klaslokalen, schoolbanken,
aanleg nieuwe toiletten
inrichting van de bibliotheek
bouw van 2 kleuterklassen

bouw van 4 klaslokalen

Mukuyuni Primary School, Naitiri
2008

renovatie van 6 klaslokalen

Mukuyuni Secondary School, Naitiri
2008
		

renovatie en inrichting van 2 schei- en natuurkundelokalen

Oude gebouw 2003

Munzatsi Secondary School, Mbale
2008

aanleg waterput en waterleiding op de school

Sikhendu Youth Polytechnic, Kiminini
2011
bouw van 2 workshops en kantoren
				

Sosio Youth Polytechnic, Kimilili

Nieuwe gebouw 2005
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2010
2011
2011

bouw van 2 workshops en kantoren
aanleg elektriciteit
gift van gereedschappen en machines

Nieuwe gebouw 2008

Oude klaslokalen 2008

EARC Mumias, Mumias
2007
2009
		

nieuwbouw van het centrum
completering en inrichting van het nieuwe
gebouw

Mooie nieuwe lokalen voor de techniek 2010

St. Luke’s Boys Highschool, Kimilili
2001
2003

bouw van schei-en natuurkundelokalen
inrichting van deze lokalen

St. Theresa’s Girls Secondary School, Kimilili
2001
		
2003
2008

bouw van schei- en natuurkunde lokaal en
bibliotheek
aanleg loodgieterswerk voor deze lokalen
bouw van 2 klaslokalen
Nieuwe gebouw bij de opening in 2010

Projecten voor onderwijskwaliteit,
Kimilili, Naitiri en Mumias
2008
2010
		
2011
		

trainingen voor leerkrachten
trainingen en cursussen voor leerkrachten
en oudercomités
begeleiding van houtinstructeurs 			
van technische scholen

Trauma Counselling Programma, Kimilili
Nieuwe schei- en natuurkundelokaal 2002

2008
		

programma voor traumaverwerking 		
n.a.v. verkiezingsgeweld

Ugolwe Primary School, Siaya
2007
2009
2009

bouw van 4 klaslokalen en kantoorfaciliteiten
aanschaf van meubilair en schoolbanken
bouw van 2 kleuterklassen

Oude gebouw 2005
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In 10 jaar tijd is de omvang van het werk enorm toegenomen, zowel in projectkosten als in ontvangen donaties.
Bijgaande grafiek laat dit zien. De invloed van medefinanciering door Impulsis is goed zichtbaar in de laatste
5 jaren.

blauw

Doelstelling en werkwijze stichting
Stichting Harambee heeft tot doel het leveren van een bijdrage

200.000

aan verhoging van de levensstandaard van de mensen in West-

180.000

Kenia door een substantiële verbetering van de kwaliteit van de

160.000

onderwijsmogelijkheden. Daarmee sluit zij aan bij de eerste drie

ro

140.000

Millenniumdoelen voor 2015:

120.000

• De armoede halveren en minder mensen honger;

bl

100.000

• Alle kinderen naar school;

80.000

• Mannen en vrouwen gelijkwaardig.

60.000

De stichting werkt volgens een vastomlijnde werkwijze waarmee

40.000

gewaarborgd wordt, dat gelden goed besteed worden en dat

20.000

donoren goed geïnformeerd kunnen worden over het project. In
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kosten projecten
ontvangen donaties
bijdrage impulsis

Kenia werkt de stichting met drie partners die als toezichthouder
de projecten volgen.
In principe is het ook de bedoeling dat de betreffende 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,

Nieuwe drukker

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.

In de vorige nieuwsbrief hebben we laten weten dat
drukkerij Salsedo uit Breda, die ons jarenlang zo geweldig
heeft ondersteund met gratis drukwerk, helaas heeft
moeten stoppen met haar werkzaamheden. Daardoor
waren wij genoodzaakt uit te kijken naar een andere
drukker. Dank zij de bemiddeling van Smidswater te
Breda zijn we in contact gekomen met NPN Drukkers te
Breda. Begin februari van dit jaar hebben wij er een plezierig kennismakingsgesprek gehad. NPN Drukkers heeft
toen besloten ons te ondersteunen met alle drukwerk.
Wij zijn enorm blij dat zij dit voor ons willen doen. Het
resultaat is direct zichtbaar in de mooie nieuwsbrief die
u hierbij ontvangt. Een groot woord van dank is ook op
zijn plaats aan Ron Schouwenaar. Hij besteedt vele uren
aan de opmaak en vormgeving van alle drukwerk. Zonder
zijn inspanningen zouden de nieuwsbrieven er niet zo
prachtig uitzien!
		

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

www.npndrukkers.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

www.smidswater.nl

• Mr. Mukhisa Kituyi, vm. Minister van Handel en Industrie in Kenia
• Kurt Lindijer, Afrika-specialist en journalist in Nairobi
• Paul Rosenmöller, Programmamaker
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