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Een goede start!
Het nieuwe jaar is goed begonnen voor Stichting Harambee. Ondanks de bezuinigingen bij
het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking mogen we tot op heden niet klagen over de
fondsenwerving, een hele geruststelling.

We zijn enorm blij met de grote inzet van Maddy van de
Corput die met haar stichting Sukaisa in Amsterdam ons
geweldig steunt in de fondsenwerving. In februari heeft
zij Kimilili een week bezocht. Er staan weer een aantal
nieuwe projecten op stapel en de samenwerking met onze

partners verloopt beter. Daarnaast komt er een impactonderzoek naar het werk van Stichting Harambee in samenwerking met IcFEM. Over al deze onderwerpen leest u meer
in deze nieuwsbrief.
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Impactstudie Harambee & IcFEM
In onze laatste managementmeeting met IcFEM
hebben we besloten samen een impactstudie te doen
naar het werk van Stichting Harambee en IcFEM.

De managementmeeting bij IcFEM

Heel belangrijk is dat de projecten worden
gedragen door de gemeenschap. Daarom
worden ze uitgevoerd in het kader van
community Development. IcFEM heeft deze
aanpak hoog in het vaandel en blijkt succesvol te zijn.
In onze samenwerking met IcFEM hebben
ongeveer 20 scholen voordeel gehad van
de projecten. Het is interessant te weten
wat de effecten zijn van deze gezamenlijke
inspanningen. Wij hebben een Keniaanse
professor, Auma Okwany van het Institute
of Social Studies in Den Haag, bereid
gevonden om de studie uit te voeren.
Zij zal in juli/augustus in Kimilili verblijven
om onderzoek te doen. We hopen daarmee
een duidelijker beeld te krijgen van de
impact van het werk en ook inzicht te
krijgen waar onze prioriteiten in de toekomst moeten liggen.

Partnersmeeting

Vergadering met onze partners

De komst van Tryphosa Nandasaba betekent voor
Stichting Harambee een verlichting van het werk in
Kenia. Zij bezoekt onze scholen regelmatig en brengt
verslag uit van de stand van zaken.
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Er is een goede samenwerking met haar
ontstaan. Zij werkt bij IcFEM, wordt betaald door Stichting Harambee en heeft ook
contacten met de andere twee partners van
de stichting, father Peter en John Were. Dit
heeft ons op het idee gebracht om tijdens
elk bezoek aan Kenia voortaan een partnervergadering te houden met Tryphosa en de
drie partners samen: father Peter, John Were
en drie vertegenwoordigers van IcFEM. De
eerste bijeenkomst was eind februari. Er
kwamen meer beleidsmatige zaken aan de
orde, zoals een rapportage van Tryphosa
over de situatie op de verschillende scholen
en de bijzonderheden waar wij gezamenlijk
op in kunnen spelen, de specifieke aanpak
voor technische scholen en kleuteronderwijs,
de jongens-meisjes relatie op met name middelbare scholen en de vele zwangerschappen
die hier regelmatig uit voortkomen, onze
relatie met de overheid, de organisatie van
trainingen en hoe wij projecten nog beter
kunnen organiseren.
Alle aanwezigen ervoeren deze eerste
bijeenkomst en de betere afstemming van
het werk daardoor als zeer zinvol. We zullen
deze vergaderingen in de toekomst dan ook
voortzetten.

Maddy aan het woord

“Ja, het kleuterschool project in Naitiri wil ik graag doen!”
riep ik enthousiast, toen Marianne en Roel mij twee jaar
geleden uitnodigden om deel te nemen aan één van hun
projecten in Kenia. Samen besloten we het project volgens de werkwijze van Stichting Harambee uit te voeren.
SUKAISA zou zorgen voor de financiële middelen. Een
goede formule, inmiddels zijn we aan ons vierde project
begonnen en hebben er veel lol in. Zo heeft SUKAISA
het gezicht gekregen van een fondswervingstichting.
Even voorstellen…ik ben Maddy van den Corput, 47 jaar,
voormalig optiehandelaar en oprichtster van SUKAISA.
Eind jaren ’90 woonde ik in Zambia. Eenmaal terug in
Nederland heb ik mij voorgenomen ooit iets voor de kinderen in Afrika te doen hetgeen in april 2010 leidde tot de
oprichting van Stichting SUKAISA.

Hoe gaat SUKAISA te werk?
Voor ieder project wordt een passend evenement georganiseerd om geld in te zamelen. Donateurs geven niet aan
Sukaisa maar aan een project. Daarvoor organiseren we
een passend evenement en de vraag daarbij is: hoe kun
jij helpen? De ene keer koop je een entreekaartje voor
onze jaarlijkse SUKAISA DANCE PARTY voor de komst
van een kleuterschool, dan weer laat je je sponsoren voor
een hardloopwedstrijd voor de renovatie van klaslokalen.
Betaling, uitnodigingen, sponsoring en nieuwsbrieven,
alles gebeurt online en via social media. De arbeid wordt
pro Deo verricht en kosten worden belangeloos door
derden genomen. Zo kunnen we 100% van onze donaties
overmaken naar Stichting Harambee.
SUKAISA werkt bij ieder evenement met ambassadeurs:
vrijwilligers die hun eigen vriendenkring benaderen om
deel te nemen. Elke deelnemer schakelt zijn eigen achterban weer in. Zo breidt SUKAISA haar netwerk snel uit.
Een goed voorbeeld hiervan is de HELDEN RACE 2012,
een Europese sponsorloop voor het goede doel. We
lopen voor St. Theresa’s Girls Secondary School in Kimilili.
Omdat het een meisjesschool betreft, hebben we alleen
vrouwen en meisjes benaderd voor deelname met de
vraag: ‘ben jij een HELD?’ SUKAISA zoekt 100 HELDINNEN

die ‘team SUKAISA’ op 8 juli komen versterken. Ze lopen/
rennen 6km en benaderen via hun eigen on line sponsorpagina hun achterban. Minimale bijdrage per startbewijs
bedraagt € 300; gemiddeld wordt er € 500 pp ingezameld.
Het is een enorme klus om 100 deelneemsters aan de
startlijn te krijgen. Daarom hebben we een nieuw team
opgericht: moeder & dochter. Op basisscholen worden
moeders benaderd om samen met hun dochter mee te lopen. Helemaal leuk is dat Marianne zelf ook meedoet. Wil
je haar steunen, bekijk dan haar sponsorpagina: http://
heldenraceamsterdam2012.alvarum.net/mariannemeijers

Werk in uitvoering
In 2011 zamelde SUKAISA € 40.000 in.
€ 20.000 voor bouw van de kleuterschool bij de IcFEM/
Hafoland School in Naitiri. Fundraising: Losse donaties
en SUKAISA DANCE PARTY.
€ 20.000 voor renovatie van 4 klaslokalen voor Ugolwe
Primary School. Fundraising: Losse donaties en 50 deelnemers aan de DAM tot DAMLOOP 2011.
Voor 2012 hoopt SUKAISA € 70.000 in te zamelen.
€ 40.000 voor verbetering van de faciliteiten op
St. Theresa’s Girls Secondary School in Kimlili.
Fundraising: 100 deelnemers aan de HELDEN RACE 2012.
€ 30.000 voor de nieuwe Youth Polytechnic in Chesikaki.
Fundraising: SUKAISA DANCE PARTY II en 80 deelnemers
aan de DAM tot DAMLOOP 2012. Meer informatie op
www.sukaisa.org

Bezoek aan Kenia in februari 2012
In Kimilili werden mijn man en ik hartelijk ontvangen door
Roel en Marianne en de lokale bevolking. Het was fantastisch hoe zij ons zes dagen hebben meegenomen naar de
projecten waar we samen aan werken. Overal wachtte
ons een hartelijk welkom door ouders, leerkrachten en
de partners. Ik was al enthousiast over de projecten maar
door het bezoek werd de betrokkenheid nog groter en kan
ik die beter overbrengen op de mensen hier. Het was een
onvergetelijke reis. We hopen samen nog veel te kunnen
realiseren en met veel plezier!
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STAND VAN ZAKEN PROJECTEN

Afgerond project
Ugolwe Primary School
Wat een vreugde (zie foto) toen op 27 februari de twee
ruime, prachtige lokalen voor de nieuwe kleuterschool
werden geopend. Intussen heeft de school een totale
transformatie ondergaan sinds we hier vanaf 2007 actief
zijn. Naast deze 2 kleuterklassen zijn er ook 4 prachtige

nieuw lokalen gerealiseerd inclusief kantoren.
De renovatie van de andere lokalen is nagenoeg voltooid. In feite staat er nu een totaal nieuwe school. De
resultaten zijn al flink omhoog gegaan. Veel dank voor
de goede begeleiding van onze partner John Were die
garant staat voor hoge kwaliteit.

Lopende projecten
IcFEM Hafoland Primary School
De bouw van deze compleet nieuwe school verloopt voorspoedig (zie foto). Het is ons grootste project, daardoor
is de bouwduur langer dan gemiddeld. De kantoren zijn
gehuisvest in het hoofdgebouw en dit is zo goed als klaar,
evenals de eerste 4 klassen. De volgende fase behelst de
bouw van de kleuterschool die los van het hoofdgebouw
komt te staan. Tot slot worden nog 12 klaslokalen gebouwd. In een vergadering met de ouders hebben we
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hen nog eens opgeroepen hun bijdrage te realiseren.
IcFEM werkt hard aan de registratie van de school en
de benoeming van de leerkrachten i.s.m. de overheid.
Ook moet beoordeeld worden welke kinderen aangenomen worden op de school. De kleuters hebben al
hun intrek genomen in de half afgebouwde lokalen
en zitten op bakstenen.
Dank zij een goede gift kunnen we binnenkort alvast
stoeltjes en tafels voor hen kopen.

Sikhendu Youth Polytechnic
De bouw van twee nieuwe lokalen betekent het begin
van de start van een geheel nieuwe technische school.
Tijdens het laatste bezoek van de stichting aan Kenia is
de eerste steen gelegd. De gemeenschap is uitzonderlijk
goed betrokken. De leerkrachten zijn al begonnen in de
open lucht met les geven en kunnen niet wachten totdat
de lokalen gerealiseerd zijn.

Kimilili FYM Girls Secondary School
Deze school krijgt er twee nieuwe klaslokalen bij, gefinancierd door onze stichting en door de ouders van de leerlingen. Deze worden vast gebouwd aan de reeds eerder

Kamasielo en Sosio Polytechnics
Vanwege de grote input die er op deze twee scholen
heeft plaats gevonden waren we benieuwd wat dit met
de scholen heeft gedaan. Om het geheugen nog even
op te frissen: er zijn twee nieuwe lokalen gebouwd op
elke school en de Derde Wereld Werkplaats (nu Tools to
Work geheten) heeft voor machines en gereedschappen
gezorgd. Marlies van Kemenade heeft drie weken lessen
in houtbewerking gegeven. In een gezamenlijk project
van Bureau TOP, de DWW en onze Stichting Harambee

tot stand gekomen nieuwe lokalen. Door onze projecten
heeft er een toestroom van leerlingen plaats gevonden en
kunnen we vele meisjes gelukkig onderdak bieden tijdens
de lessen. We verwachten dat dit project snel klaar zal zijn.

hebben vier Vakkanjers (oud-studenten van technische
scholen in Nederland) samen met Keniaanse studenten
werkstukken gemaakt.
Al deze activiteiten hebben veel gedaan met het gevoel
van eigenwaarde op de scholen vanwege de vele aandacht die deze vorm van onderwijs kreeg. De toeloop
van leerlingen is enorm. De kwaliteit van het onderwijs is
gestegen. Op Sosio was de verandering beduidend groter
dan op Kamasielo. Hopelijk brengt de nieuwe manager
van Kamasielo meer verbetering.

Moi Girls Secondary School
Dank zij een bijdrage van onze Stichting Harambee
kunnen nieuwe schei- en natuurkunde lokalen volledig
toegerust en ingericht worden voor het gebruik van gas,
water en elektriciteit tijdens de lessen.

Makunga Primary School
Op deze lagere school van 1950 leerlingen hebben we
recent 4 nieuwe klaslokalen gebouwd. Echter de nood
op deze school is enorm hoog vanwege het grote aantal
leerlingen. Met name de kleuters zitten er abominabel
bij. Dank zij een grote gift kan er op deze school een
nieuwe kleuterschool gebouwd worden met drie klaslokalen. De cheque is overhandigd en binnenkort kan met
de bouw gestart worden.

Vulnerable children project
Kamusinga Primary School
Een ingewikkeld project waar al lange tijd over gesproken
wordt met de ouders en onze partner IcFEM. Het gaat
om de bouw van slaapzalen, eetzaal, keuken en sanitaire
voorzieningen voor weeskinderen. Naast de faciliteiten
moet er ook voor de lopende kosten gezorgd worden, een
taak van de overheid en de gemeenschap. Stichting Harambee en IcFEM vinden dat niet met de bouw begonnen

De kleuters krijgen de cheque voor nieuwe klaslokalen

kan worden voordat dit goed geregeld is. De organisatie
hiervan blijkt meer tijd te kosten dan we hadden voorzien. Nu de lokale Anglicaanse kerk zich verantwoordelijk
heeft gesteld voor de exploitatiekosten en een sluipend
competentieconflict tussen schoolbestuur en bouwcommissie is opgelost, verwachten we dat er schot in de zaak
komt. Het is een kwestie van geduld en lange adem. Wij
blijven de vinger aan de pols houden en hopen zo snel
mogelijk te kunnen melden dat er met de bouw begonnen kan worden.
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FONDSENWERVING
Wilden ganzen
Op 26 maart jl. hebben we een bezoek gebracht aan de Wilde Ganzen in Hilversum en
spraken er met twee medewerkers over samenwerking. Wanneer Wilde Ganzen akkoord
gaat met een project dat wij bij hen indienen,
vermeerdert zij onze bijdrage voor dat project
met 55%. Praktisch betekent dit dat van de totale projectkosten Stichting Harambee 2/3 en
Wilde Ganzen 1/3 bijdraagt. Het was een zinvol
gesprek en Stichting Harambee zal binnenkort
een aanvraag doen.

Hier gebeurt iets...
Als vormgever voor het drukwerk van Stichting
Harambee was ik samen met mijn vrouw, Alexandra,
in de gelegenheid om eind februari het werk van de
stichting met eigen ogen te zien.

Ubuntu
Deze Bavelse stichting heeft tot doel om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden,
waar Bavelse mensen bij betrokken zijn, te
ondersteunen met fondsenwerving. Wij zijn
erg blij dat Ubuntu dit jaar gekozen heeft voor
onze Stichting Harambee en enkele sponsoractiviteiten in het dorp wil organiseren. Daarmee hopen we enkele klaslokalen te kunnen
bouwen op een lagere school, Kibunde
Primary School inclusief een training voor
leerkrachten.
Stichting

UBUNTU

Hulp Ontwikkelingswerk Bavel

Rotary Club Breda West
Een delegatie van 11 mensen van deze Rotary
Club heeft begin 2011 enkele projecten van
onze stichting bezocht. Wat waren we verheugd toen we hoorden dat zij ter gelegenheid
van hun 25 jarig bestaan een van onze projecten wil steunen. Deze club heeft extra interesse
in het technisch onderwijs, mede vanwege hun
contacten met de Derde Wereld Werkplaats in
Teteringen (tegenwoordig heet dit “Tools to
Work”). De Rotary Club is erg actief en heeft op
13 mei een erg leuke autorally georganiseerd.
Meerdere activiteiten zullen nog volgen. Het
doel is om voldoende geld bijeen te brengen
voor 2 klaslokalen, machines en gereedschappen voor Sikhendu Youth Polytechnic.

Na een lange vlucht komen we ’s avonds aan in Nairobi. De volgende morgen worden we in alle vroegte afgezet bij de bus naar Kitale.
We hebben daar bewust voor gekozen omdat we dan meer van het
land kunnen zien. Onderweg verbazen we ons over de hoeveelheid
mensen, verkeer en plastic langs de snelweg. Aan het einde van
de dag hebben we een warm welkom van Roel en Marianne.
Meteen maken we kennis met Kimilili en omgeving, een overweldigende indruk. Alles is anders, maar ook niet. Veel dingen,
op menselijk vlak, zijn hetzelfde; alleen de armoede is, voor ons,
een compleet nieuwe ervaring. We bezoeken diverse projecten en
zien grote verbeteringen, zowel fysiek als mentaal: hier gebeurt
iets. We ontmoeten gedreven mensen, zij stralen een enorme
positieve energie uit. Maar wanneer je denkt dat het goed gaat
met de projecten, zie je soms ook de keerzijde: werk dat niet goed
gedaan wordt. Maar wat we vooral veel zagen waren kinderen;
leuke leergierige kinderen, sportieve kinderen, kinderen die met
niets alles hebben.
De grootste indruk voor Alexandra maakt het bezoek aan een technische school, waar we o.a. een opleiding zien in kleding maken,
vergelijkbaar met de opleiding waar zij in Rotterdam werkt. Een
leuke ervaring is dat de school zijn eigen middelen en materialen
maakt en samenwerkt met de andere vakken binnen de school.
Dat streven ze in Rotterdam ook na. Met enorme bewondering
voor het docententeam dat met relatief weinig middelen opleidingen verzorgt, gaan we terug naar huis. De impressies uit het boek
van Marianne en de nieuwsbrieven komen tot leven en zien we nu
met eigen ogen. Het doet me goed dat ik hieraan een kleine bijdrage kan leveren. De bezoeken aan o.a. Jacky, Dan, Ham en Michael
en zijn gezin met ieder hun eigen levensverhalen, raken ons diep.
Deze week in Kenia, heeft een diepe indruk achtergelaten.
Asante sana voor deze ervaring!
Ron Schouwenaar & Alexandra van der Lee
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Onze website is al weer enkele jaren oud en na uitgebreid
overleg hebben we besloten deze te vernieuwen.
Dankzij het bedrijf Tjuna van Lex van de Vliet zijn we in
staat om de website een nieuw uiterlijk te geven met
meer mogelijkheden. Er is lange tijd gesleuteld om tot
een mooie en rustige uitstraling te komen en om de
informatie over de stichting goed voor het voetlicht
te brengen. Zie www.harambeeholland.nl.
Ook is de stichting nu op Facebook te vinden.
De film van het 10-jarig bestaan staat op You Tube!

Doelstelling en werkwijze stichting
Stichting Harambee heeft tot doel het leveren van een bijdrage
aan verhoging van de levensstandaard van de mensen in WestKenia 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

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.
Over leven in Kenia
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Vernieuwde website en
Stichting Harambee op Facebook

Over leven
in Kenia

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.

Wellicht een mooi
vakantieboek?

Marianne Meijers - van Eijndhoven

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!
Marianne Meijers - van Eijndhoven

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

www.npndrukkers.nl

Comité van Aanbeveling:
• Peter van der Velden, Burgemeester van Breda
• Mr. Mukhisa Kituyi, vm. Minister van Handel en Industrie in Kenia

www.smidswater.nl
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• Kurt Lindijer, Afrika-specialist en journalist in Nairobi
• Paul Rosenmöller, Programmamaker

