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Harambee nieuws
Jaargang 7, nummer 17, december 2011

2011 is een succesvol en druk jaar geweest voor Stichting Harambee, vol activiteiten.  
Ons 10-jarig bestaan is op uitgebreide wijze gevierd, zowel in Nederland als in Kenia.

In deze uitgave o.a. | 2-3 10-jarig jubileum | 3 Nieuwe IcFEM Hafoland Primary School | 4 Rotary op bezoek |  
4 Groot belang kwaliteitsverbetering | 5 Training kleuteronderwijs van start | 5 Trainingen schoolhoofden | 6 Tryphosa 
Nandasaba bij IcFEM  |  7 Bezoek Vakkanjers  | 7 Het Vulnerable Children Project | 8 Nr. 21 in Goede doelen TOP50 

Beide bijeenkomsten waren een groot succes. In Neder-
land waren op 18 juni in Breda ruim 250 mensen aanwezig. 
In Kenia waren dat er op 3 oktober in Kimilili meer dan 
400. In deze nieuwsbrief een uitgebreid verslag van  
de vieringen. Ook het boek ‘Over leven in Kenia’ van  
Marianne is uitgebracht. De reacties zijn zeer positief.  
Er zijn begin dit jaar diverse bezoeken van verschillende 
mensen geweest aan Kimilili vanuit Nederland.  
Ook hiervan verslag. In dagblad Trouw wordt jaarlijks  

Om trots op te zijn!

een TOP 50 van de beste goede doelen gepubliceerd.  
We zijn er trots op dat wij hierin opgenomen zijn als klein-
schalige organisatie op nummer 21. Het is een waardevolle 
erkenning voor het werk dat we doen met elkaar.  
Graag willen we alle mensen heel hartelijk bedanken die 
het succes van de stichting de afgelopen 10 jaar mede  
mogelijk hebben gemaakt. We hopen dat we veel kinderen 
in Kenia een steun in de rug kunnen blijven geven opdat  
zij een goede toekomst tegemoet gaan. 

nr. 21 
TOP 50 beste 
Goede Doelen

TROUW
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3 oktober 2011 in Kimilili  

Na het welkomstwoord van Roel waren er speeches van 
burgemeester van der Velden van Breda en de Keniaanse 
ambassadeur in Nederland, prof. Ruthie Rono. De bur-
gemeester benadrukte het belang van ontwikkelingssa-
menwerking en de activiteiten van Stichting Harambee 
in Breda. De ambassadeur vertelde dat activiteiten als 
van Stichting Harambee precies passen in het toekomst-
plan ‘Kenya 2030’ van de Keniaanse overheid.

Vervolgens werd de film, gemaakt door Michiel Brandt en 
Thimon Schellevis, vertoond over het werk van de stich-
ting in Kenia. Na hun bezoek aan Kenia hebben zij vele 
uren besteed aan de montage om iedereen een goed beeld 
te geven van wat er in Kenia gebeurt. Het resultaat mocht 
er zijn. De jembé groep van Khadim verhoogde de Afri-
kaanse sferen. 
Salem Samhoud interviewde de vele vrijwilligers die mee-
helpen het werk van de stichting tot een succes te maken. 
Een voor een werden zij op een fauteuil op het podium 
geroepen. Zij schetsten een goed beeld van hoeveel onder-
steunend werk er door hen verzet wordt om de projecten 
in Kenia te realiseren. Onder hen ook de partners van de 
stichting, Tatwa Mwachi en John Were, beiden speciaal 
voor de gelegenheid overgekomen uit Kenia. 
Daarna volgde de presentatie van het boek van Marianne. 
Zij overhandigde het eerste exemplaar aan Roel. Na een 
eenvoudig buffet volgde de kunst- en dienstenveiling, 
professioneel gepresenteerd door Jacques Hendriks. Deze 
bracht het prachtige bedrag van €9130 op, hetgeen later 
nog verdubbeld werd door Salem en Marianne Samhoud. 
Een woord van dank is op zijn plaats aan allen die deze 
dag hebben mogelijk gemaakt, daarbij niet te vergeten de 
sponsoren. Zonder hen was deze bijeenkomst niet mo-
gelijk geweest. We kunnen met elkaar terugkijken op een 
inspirerende en leuke bijeenkomst.

Voor Stichting Harambee was het overweldi-
gend te zien dat zo velen onze jubileumviering 
hebben bijgewoond. Meer dan 250 mensen 
waren aanwezig in het Grand Theatre in Breda. 

10-jarig Jubileum 

Een onvergetelijke dag voor de meer dan 400 
aanwezigen! Zo mogen we de jubileumviering 
in Kimilili wel omschrijven. 

De bijeenkomst was georganiseerd door de 26 school-
hoofden waar we de afgelopen 10 jaar projecten hebben 
gedaan. Er waren commissies gevormd die het uitvoerende 
werk voor hun rekening namen. Leerkrachten, leerlingen, 
partners, vrienden, vertegenwoordigers van de overheid  
en de drie zonen van Roel en Marianne waren aanwezig.

18 juni 2011 in Breda

Wonder boven wonder begon het programma op tijd. 
Tatwa, adjunct-directeur van IcFEM, was de dagpresen-
tator. De dag werd geopend door een vertegenwoordiger 
van de overheid. Roel en Marianne hadden een wel-
komstwoord en een speech voor de aanwezigen.  
Zij spraken over het nut van onderwijs, de betrokkenheid 
van de gemeenschap, een overzicht van de afgelopen 
10 jaar, het nemen van verantwoordelijkheid door de 
mensen zelf en zij bedankten iedereen voor alle steun en 
samenwerking. Er waren interviews met leerkrachten, 
leerlingen, partners en speeches van verschillende  
mensen. Het parlementslid van Kimilili, de heer Eseli,  
vertelde dat hij zelf door onze stichting geïnspireerd  
werd en dat wij meer tot stand hadden weten de  
brengen sinds de onafhankelijkheid van Kenia in 1963  
dan de afgelopen 4 parlementsleden bij elkaar, inclusief 
hemzelf. Hij gaf Roel en Marianne een symbolisch touw 
cadeau, waar een geit aan hoorde die hij later zou komen  
afleveren. Als laatste werd Luuk, de jongste zoon van 
Roel en Marianne geïnterviewd. Hij nam zelf de rol van 
interviewer later over en interviewde een paar Kenianen 
tot grote hilariteit van de aanwezigen. Er was ook tijd 
ingeruimd voor prachtige zang en dans door het kerk-
koor en kinderen van scholen. Roel en Marianne kregen 
een wandkleed cadeau. Ook de stichting liet zich niet 
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onbetuigd. Dank zij een bijzondere donatie van & sam-
houd kregen alle scholen 10 voetballen. Daarnaast kreeg 
elke school 10 zaailingen van bomen om te planten ter 
herinnering aan Wangari Maatai, de Keniaanse Nobel-
prijswinnares voor de vrede in 2004. Zij was ook uitgeno-
digd maar een week eerder helaas aan kanker overleden. 
Aan het eind kregen alle 400 aanwezigen voldoende te 
eten. Daarvoor waren 40 kippen en een koe geslacht. Ie-
dereen ging met een positief en voldaan gevoel naar huis.

De bouw van de nieuwe IcFEM 
Hafoland Primary School
In onze nieuwsbrief van december 2010 hebben we  
informatie gegeven over ons grootste project in de 
afgelopen 10 jaar: de bouw van de complete nieuwe 
IcFEM/Hafoland lagere school met 16 klaslokalen. 

De eerste schop ging in de grond op 4 maart 
2011. Het was een groot feest voor iedereen. 
Ter gelegenheid ervan voerden de vrouwen 
van de gemeenschap een toneelstukje op 
voor de aanwezigen over het belang van 
onderwijs voor hun kinderen. Toen we in 
augustus terug kwamen was het bijzonder 
om in het kale land zo’n groots bouwwerk te 
zien verrijzen. De contouren zijn al duidelijk 
zichtbaar. De school wordt in een U-vorm  
gebouwd. Aan de lange zijden komen de 
klaslokalen, op de verbinding hiervan de 
kantoren. Er werd druk gewerkt. In Kenia 
verwacht men dat de bouw op een redelijke 
termijn zal zijn afgerond, wellicht februari 
2012. We hopen dat hun wens in vervulling 
gaat.

Dank zij de geweldige steun van Maddy  
van de Corput van Stichting Sukaisa uit  
Amsterdam kon aan het project de bouw 
van 3 kleuterklassen worden toegevoegd. 
Zij heeft €20.000 bij elkaar gebracht voor 
het onderdak van de kleuters. De kinderen 
krijgen al maandenlang onder de boom les. 
Ze verheugen zich erg op een echte school. 
Stichting Sukaisa van Maddy heeft tot doel 
fondsen te werven voor onze projecten. 
Maddy heeft de fondsenwerving in haar 
vingers en weet veel geld bijeen te brengen 
met het organiseren van allerlei geweldige 
activiteiten zoals de ‘Dam tot Dam loop’ in 
Amsterdam, dancefeesten etc. Ze heeft het 
geld voor een volgend project al weer bijna 
bij elkaar. Hulde! Wellicht is een kijkje op haar 
website de moeite waard: www.sukasia.org.
Tijdens ons bezoek aan Kenia begin volgend 
voorjaar zal Maddy zelf komen kijken wat ze 
tot stand weet te brengen met haar fondsen-
werving. Welkom in Kimilili, Maddy!

Een dorpsoudste steekt de eerste schop in de grond

De contouren worden al zichtbaar

OPROEP
Graag zouden we aan iedereen die bij de 
 jubileumviering in Breda aanwezig is geweest 
willen oproepen beeldmateriaal hiervan door 
te sturen naar info@harambeeholland.nl
Helaas zijn onze beelden mislukt!  
Dus reageer massaal!
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Rotary Club Breda West op  
bezoek bij Stichting Harambee

Een van de reisgenoten vertelt:
Een jaar geleden kwamen we voor het eerst op bezoek bij Marianne 
en Roel thuis in Bavel. Een schot in de roos om onze geplande excur-
sie naar hulpprojecten in Kenia voor te bereiden. Marianne wist alles: 
een reisbureau ter plaatse, de routes, locale contacten, het klimaat, 
etc. Bovendien werden wij uitgenodigd in hun huis in Kimilili, wat wil 
je nog meer. We raakten aan de praat over hun projecten en over ons 
project met de Derde Wereld Werkplaats in Teteringen. We besloten 
een bezoek aan Kimilili in onze reis op te nemen. Niet alleen met een 
bezichtiging van enkele projecten van Stichting Harambee, maar ook 
om locale mensen te ontmoeten en een Afrikaanse kerkdienst mee te 
maken. 

En daar hebben we geen spijt van gehad. Drie nachten boden zij en 
hun buren onderdak aan ons gezelschap van 11 mensen. We genoten 
op hun terras van de sfeer van Afrika, van hun watchman Francis, de 
hulp in huis Helen, van hun gastenverblijf, van het diner bij het oude 
schoolhoofd Wilfrida, van het swingende kerkkoor, van het bezoek 
aan IcFEM met Solomon en Tatwa en niet te vergeten van projecten 
op de scholen in Kimilili, Kamusinga en Sosio. Afrika is indrukwekkend 
maar minstens zo indrukwekkend zijn de tientallen projecten van 
Roel en Marianne om het onderwijs in Kimilili en verre omgeving te 
verbeteren.  
Wij raakten erg onder de indruk van het nut en de mogelijkheden van 
kleinschalige ontwikkelingshulp waarin de contacten van mens tot 
mens de kern vormen. Maar het was vooral heel bijzonder de warmte 
en gedrevenheid te ervaren die nodig is om dit allemaal tot stand te 
brengen. Daar heeft zelfs een crisis geen invloed op.

Hartelijk dank voor deze geweldige ervaring! 

Na uitvoerig overleg met onze partners 
en ook met de overheid is er een duidelijk 
beeld ontstaan hoe Stichting Haram-
bee hier invulling aan kan geven. Het 
faciliteren van trainingen en cursussen 
aan schoolhoofden en leerkrachten en 
kennisoverdracht in combinatie met het 
verbeteren van de infrastructuur blijken 
een project compleet te maken. Niet 
alleen het gebouw maar ook wat er in 
dat gebouw gebeurt, is van vitaal belang 
voor goed onderwijs. Wezenlijk daarbij is 
naar ons idee, dat trainingen en cursus-
sen door Kenianen ZELF worden gege-
ven. We hebben een netwerk in Kenia 
opgebouwd van goede experts die bereid 
zijn ondersteuning te geven. Dit alles 
heeft geresulteerd in enkele trainingen 
die in het afgelopen jaar met groot suc-
ces hebben plaats gevonden.

Graag nemen we de gelegenheid te baat om 
te zeggen dat kwaliteitsverbetering van grote 
betekenis is in het werk dat we doen. In de 
praktijk blijkt dat de fondsenwerving hiervoor 
moeilijker is dan voor de bouw van scholen. 
Echter we kunnen niet genoeg benadruk-
ken hoe belangrijk deze trainingen zijn voor 
een goed functionerende school. Om met 
de woorden van onze partner John Were te 
spreken: ‘The school is the headmaster and 
the headmaster is the school’!

Het grote belang  
van kwaliteits- 
verbetering!

Uitgebreide discussie op de veranda
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De tweedaagse trainingen werden gegeven door 
Elisabeth Ngutuku en haar assistente. Beiden 
werken voor Nascent, een Keniaanse organisa-
tie uit Nairobi, die veel activiteiten ontplooit op 
het gebied van de ontwikkeling van kinderen. 
Er namen 19 kleuteronderwijzeressen aan deel, 
allen werkzaam op scholen waar we een project 

hebben gedaan. Het waren zeer zinvolle 
bijeenkomsten waarin gesproken werd over 
de problemen waar zij mee te maken hebben 
zoals planning, inhoud van de lessen, de 
toolkit met leermiddelen maar ook over de 
samenwerking met hun hoofd van de school 
en met de ouders. Een groot probleem vormt 
de motivatie omdat de leerkrachten niet 
door de overheid betaald worden.  
Zij krijgen soms alleen een kleine bijdrage 
van de gemeenschap. Ook wordt het nut van 
kleuteronderwijs door de ouders niet altijd 
ingezien. Het was goed dat de leerkrachten 
deze ervaringen met elkaar konden delen. 
Het gaf steun aan elkaar en het feit dat de 
workshop er was betekende dat zij voor ‘vol’ 
werden aangezien. Een vertegenwoordig-
ster van de overheid was ook aanwezig en 
na afloop werd al gevraagd om meer van 
dit soort bijeenkomsten. Later bezochten 
we onverwachts een basisschool waar de 3 
onderwijzeressen enthousiast verslag deden 
aan hun schoolhoofd over de ervaringen die 
ze hadden opgedaan. De klas hing vol met 
nieuw gemaakte leermiddelen. Het geleerde 
werd er meteen in praktijk gebracht.

Trainingen kleuteronderwijs  
van start gegaan
Voor kleuteronderwijzeressen hebben twee ECDE (Early 
Childhood development Education) trainingen plaats 
gevonden. De eerst begin maart en de tweede begin 
oktober 2011.

Training voor schoolhoofden 
van lagere scholen

Tatwa is werkzaam als adjunct- directeur bij 
IcFEM en Jowi werkt op de universiteit van 
Eldoret waar hij zich intensief bezig houdt 
met onderwijs.
Ook hier kwamen vele aspecten aan de orde 
die het managen van een lagere school met 
zich meebrengt. Alle leerkrachten toonden 
een grote inzet en waren erg enthousiast 
over de training. Ze hebben er veel van  
opgestoken en gingen vol goede moed de 
maandag erop aan het werk. En nu moet  
wat geleerd is tijdens de training op school  
in praktijk gebracht worden. Dat wordt door 
de stichting nauwlettend gevolgd.

Op 14 en 15 oktober jl werd een training voor  
schoolhoofden van lagere scholen gegeven door  
Tatwa Mwachi en Jowi Otieno.

Samen denken en praten over hoe het beter kan

En natuurlijk de groepsfoto na afloop!
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Ervaringen van Marlies van  
Geenen, meubelmaakster 

Het leek mij een goed idee dat leraren zelf de lessen gaven en ik zou 
coördineren en stimuleren. Bij het voorbezoek, een jaar geleden, was 
me opgevallen dat er alleen stukjes van meubels werden gemaakt. Ik 
wilde leerlingen laten ervaren hoe trots je kunt zijn als je een totaal 
product maakt dat daarna gebruikt kan worden. Lesmateriaal was 
er ook niet veel, daarom maakte ik van te voren kopieën van werkte-
keningen en handgereedschap en over bomen en hout, het verzagen 
van bomen, verbindingen en opdrachten. Daarnaast ook over veilig-
heid en bescherming. Een container van de Derde Wereldwerkplaats 
uit Teteringen bracht gereedschappen: beitels, houten hamers, blok- 
en profielschaven, een handboorkolom en een draaibank, spindels 
voor aan werkbanken. Gereedschap van grote waarde.Hein hielp 
met het uitruimen en verdelen. In overleg met de DWW ben ik met de 
leerlingen werkbanken gaan maken want die waren versleten of niet 

aanwezig zodat ze op beide scholen 4 goede 
banken per klas zouden hebben. 
Daarmee konden de leerlingen een totaal 
product maken dat nuttig was en waarop 
ze trots konden zijn. Dank zij voldoende 
gereedschap kon iedereen nu meewerken 
en was het niet meer nodig dat één leerling 
werkte en de rest moest toekijken. Na drie 
dagen waren het onderstel en de planken 
voor het blad met gereedschapsbak klaar. 
De werkbanken werden door de groepen zelf 
afgemaakt. We kochten extra hout zodat 
ze genoeg zouden hebben voor alle banken. 
We bespraken hoe de eigen opslag, naast 
de lokalen, moest worden ingericht om de 
komende golf gereedschap goed op te kun-
nen bergen.
Omdat er geen boeken waren, bezorgde 
Hein de scholen een grote verrassing door 
voor alle leerlingen een set van  4 boeken  
te kopen: woodwork theory deel  1 t/m 4.
Het verblijf was op veel fronten bijzonder. 
Het buiten werken, de energie van de jonge-
ren, de uitleg van de beide leraren en de ge-
sprekken in de pauzes, de trots op het eind-
product. Er werd op beide scholen goed voor 
ons gezorgd. Het afscheid van beide scholen 
was mooi en er werden lieve woorden ge-
sproken. Ik vond veiligheid ook belangrijk en 
kocht voor iedere school gehoorbeschermers 
en een wiel, zodat ze ook een kruiwagen 
kunnen maken: een veel gebruikt voorwerp.
Ik dank leerlingen en leraren op Sosio en 
Kamasielo, de Derde Wereldwerkplaats en  
Stichting Harambee voor deze bijzondere 
ervaring. De samenwerking zorgde voor een 
krachtige impuls op beide scholen en werd 
vervolgd door de vakkanjers die in juli Kimilili 
zouden bezoeken.

Van 1 tot 21 mei verbleef ik met mijn partner Hein in  
Kimilili. Drie weken ging ik lesgeven op twee kleine  
technische scholen, Sosio en Kamasielo, in timmeren  
en meubel maken want dat is mijn vak.

Sinds mei vorig jaar werkt Tryphosa Nandasaba voor onze stichting 
bij IcFEM. Ze onderhoudt de contacten met de scholen als wij in 
Nederland zijn en houdt de gegevens bij over de diverse scholen. 
Wij werken erg prettig met haar samen. Zij wordt door Stichting 
Harambee voor haar werkzaamheden betaald als onderdeel van 

het kwaliteitsproject. Zij stelt zich graag aan 
u voor.

‘Ik ben Tryphosa Nandasaba. Ik ben geboren 
omdat Jezus mijn redder is. Ik werk bij IcFEM 
en voor Stichting Harambee. Dit geeft mij de 
gelegenheid de gemeenschappen te bezoe-
ken en te zien wat Stichting Harambee heeft 
gedaan. Als ik naar de lagere scholen, de 

middelbare scholen en de technische scho-
len ga, waardeer ik zeer wat de stichting 
doet in de gemeenschappen. Daar mani-
festeert zich het unieke, mooie en nuttige 
werk dat Roel en Marianne Meijers hebben 
gedaan in samenwerking met hun bestuur. 
Ook voor mij persoonlijk zijn ze een zegen 
omdat ze mij de kans hebben gegeven mijn 
mensen in de gemeenschap te helpen, 
actief te blijven na mijn pensionering als 
lerares van een middelbare school en om 
geld te verdienen. Voor al deze dingen 
en veel meer ben ik Stichting Harambee 
enorm dankbaar.’

Tryphosa Nandasaba, kwaliteitscoördinator bij IcFEM  

Marlies en de leerlingen met de nieuwe werkbank
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We praten al lang over de bouw van slaapzalen, 
een eetzaal, sanitaire voorzieningen en een  
huis voor de matron. Het doel is de vele wees-
kinderen die de school telt onderdak te geven. 
Ze zwerven nu dag en nacht langs de weg.  

Het Vulnerable Children Project 

Wat was het een succes! 
LEGO werd als instructie ma-
teriaal gebruikt om leerlingen 
technisch inzicht te geven. Er 
werd een oliepers gemaakt 
en een machientje om noten 
fijn te maken. De impact was 
enorm, op  de scholen, in de 
gemeenschap en bij de over-
heid. Enkele aspecten: 
Er is veel enthousiasme ge-
bracht op de scholen en het 
gevoel van eigenwaarde kreeg 
een enorme boost omdat 
er eindelijk eens aandacht 
was voor dit type onderwijs. 

Leerlingen leerden zelf oplossingsgericht 
te denken, creativiteit werd gestimuleerd, 
elke leerling had eigen gereedschap, er werd 
samen gesport, er was aandacht voor veilig-

heid en de noodzaak voor elektriciteit werd 
steeds duidelijker. De ouders hebben een beter 
idee gekregen van de waarde van technisch 
onderwijs waardoor ze veel meer kinderen 
naar de technische scholen sturen. Ook is hun 
bereidheid toegenomen schoolgeld te betalen 
en zijn ze meer betrokken bij de school. De 
overheid is bereid meer leerkrachten op deze 
scholen te plaatsen. En ze zou meer van dit 
soort projecten willen voor de hele provincie. 
De overheid kreeg in algemene zin meer aan-
dacht voor technisch onderwijs.
Maar er waren ook enkele knelpunten. Zo was 
de aanleg van elektriciteit niet op tijd klaar en 
moest er met een generator geïmproviseerd 
worden. Daardoor kon gereedschap van de 
DWW niet worden uitgelegd. Het niveauver-
schil tussen de vakkanjers uit Nederland en  
de leerlingen in Kenia was wel erg groot. 
De taal vormde soms een probleem, de Keni-
aanse studenten beheersten het Engels niet 
altijd voldoende. Al met al is het een gewel-
dig totaalproject geworden: de bouw van de 
workshops, het gereedschap van de Derde 
Wereld Werkplaats, de lessen houtbewerking 
van Marlies van Geenen en de uitwisseling 
met de vakkanjers van bureau TOP!

Drie weken lang hebben vier vakkanjers (oud-studen-
ten van technische scholen in Nederland) via bureau 
TOP uit Hazerswoude gewerkt op de technische scho-
len in Sosio en Kamasielo om samen werkstukken te 
maken en zo van elkaar te leren. 

Bezoek vakkanjers in juli 2011

Behalve faciliteiten zijn er hier ook lopende 
kosten waar onze stichting geen bijdrage aan 
levert. Dat moet de gemeenschap zelf doen. 
Echter dat is moeilijker te realiseren dan we 
dachten. Iedereen wist wel iemand die mis-
schien zou kunnen helpen maar harde toezeg-
gingen werden niet gedaan. Wij wilden met  
de bouw niet eerder beginnen dan dat dit  
probleem was opgelost. De discussie duurde 
maar voort zonder voortgang. 
We wilden het project bijna stoppen toen er 
licht in de duisternis kwam. De sponsor van  
een school is vaak de kerk, in dit geval de  
Anglican Church of Kenya. Wij werden uitgeno-
digd voor een bezoek aan de bisschop die ons 
vertelde dat de kerk de volledige verantwoor-
ding voor de lopende kosten van het project  
op zich neemt. Hij houdt zich aan zijn woord 
en vele zaken worden nu geregeld zoals kosten 
voor levensonderhoud voor de kinderen en 
salariskosten. Alsof er een wonder is gebeurd: 
de bouw kan beginnen.

Voor ons is dit project op Kamusinga Primary School 
groot en gecompliceerd. 
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21
Wat zijn we er trots op dat we deze plaats in de TOP 50 
van de beste Goede Doelen in Dagblad Trouw hebben be-
haald. Het is een stukje waardering voor het werk dat we 
met elkaar doen, juist nu we ons 10-jarig bestaan vieren.  
Onze kracht ligt in de kleinschalige aanpak, de persoon-
lijke begeleiding en vooral door inhoud te geven aan het 
Keniaanse begrip Harambee: samen de handen ineen 
slaan om iets tot stand te brengen.  
Wij reiken mensen in hun eigen omgeving de middelen 
aan, maar alleen als zij erom vragen en als zij zelf partici-
peren. Mensen vooral niet afhankelijk maken, maar  
eigen verantwoordelijkheid laten nemen. Het gaat niet 
om ons, maar om de kinderen, de scholen, de ontwikke-
ling en de toekomst van Kenia zelf. Respect, betrokken-
heid en plezier vormen onze belangrijkste drijfveren. Dat 
is in de afgelopen 10 jaar het succes geweest waarmee 
we talrijke projecten konden realiseren. De eervolle ver-
melding van Trouw is een waardering die eigenlijk veel 
meer toekomt aan al onze donateurs en de vele anderen 
die ons financieel of met persoonlijke inzet steunen.
 

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 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,

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

Over leven in Kenia 
Het boek dat Marianne heeft geschreven over het leven  
in Kenia is een groot succes. Zij heeft er veel positieve  
en leuke reacties op gekregen. Er zijn al ongeveer 350 
exemplaren van het boek verkocht. 

Wellicht een leuk  
Kerst cadeautje? 
De prijs bedraagt €17,50  
en het is te bestellen: bij  
Marianne thuis via de telefoon 
of info@harambeeholland.nl; 
bij boekhandel Hein van  
Kemenade te Breda in de  
winkel of per internet via  
www.kemhol.nl; en via de  
website www.bol.com.  

Dank zij de inspanningen van Rene van Eijndhoven is  
er nu ook bijna een vertaling in het Engels beschikbaar.  
De mensen in Kenia zullen er blij mee zijn.  
Nu zijn ook zij in staat het boek te lezen. Heel veel dank 
voor alle uren die je aan het werk hebt besteed, Rene!

www.smidswater.nl

www.npndrukkers.nl

Nr. 21 in TOP 50 beste Goede Doelen
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 Dit boek gaat over mensen. Mensen die leven in een Afrikaanse 
cultuur en samenleving. Zij hebben veel te vertellen en het is ver-
rijkend om hun gebruiken, waarden en normen te leren kennen. 
In 2011 bestaat de kleinschalige ontwikkelingsorganisatie Stichting 
Harambee 10 jaar. Zij ondersteunt onderwijsprojecten in West-Kenia 
op het gebied van infrastructuur en onderwijskwaliteit. Binnen en 
buiten het werk zijn er ontmoetingen met een grote diversiteit aan 
mensen. Het leven van alle dag wordt zichtbaar. Juist dat maakt het 
werk zo interessant en de moeite waard. Zo kunnen wij veel leren 
van de enorme overlevingsdrang en grote veerkracht van de mensen 
die dit prachtige continent bevolken.

De nieuwsbrief wordt mogelijk gemaakt door


