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Een enorme stap vooruit!
Stichting Harambee is op de 10e plaats geëindigd in de Goede Doelen TOP 50 van Dagblad
Trouw in 2012. De lijst werd voor de derde keer gepubliceerd op 23 november jl. Er hebben
zo’n 800 goede doelen aan mee gedaan.

Criteria zijn transparantie, het betrekken van experts,
het verwezenlijken van doelstellingen en het toezicht.
Het thema dit jaar was samenwerking. Geweldig dat we
dit resultaat hebben kunnen bereiken. Laten we hopen
dat het succes ten goede komt aan de kinderen in Kenia
die net zoveel recht hebben op goed onderwijs als onze

eigen kinderen. Een extra motivatie om verder te gaan met
het werk waar we met alle vrijwilligers en donateurs van
onze Stichting Harambee mee bezig zijn. Dank voor de
ondersteuning in de afgelopen jaren, op welke manier dan
ook. Zonder die steun zouden we niet zover gekomen zijn.
We hopen dat we op u mogen blijven rekenen!
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Nieuw bestuur
In het afgelopen half jaar heeft het bestuur een aantal
besluiten genomen die geleid hebben tot veranderingen in het bestuur en het aantal vrijwilligers, betrokken
bij onze stichting. De toename van het werk, een betere en professionelere aanpak, grotere transparantie,
eisen van het CBF-keurmerk en het feit dat Marianne
en Roel twee keer per jaar langere tijd in Kenia verblijven, maakten deze veranderingen nodig.
Dit houdt in dat Marianne en Roel de directie
gaan vormen; zij blijven voorlopig deel uitmaken van het bestuur. Daarmee wordt aangegeven dat zij de dagelijkse gang van zaken
verzorgen en als aanspreekpunt dienen. Het
bestuur bestaat zodoende uit 7 personen. Als
voorzitter is benoemd Marjolein Rojo en als
secretaris Henriëtte van Zuthem. Wij zijn erg
blij met de komst van beiden en hopen dat
zij snel ingevoerd zullen zijn in het werk van
Stichting Harambee. Daarnaast zijn er meer
vrijwilligers betrokken bij de stichting om de
toenemende hoeveelheid werk te verzetten.
Annette Schormans ondersteunt ons met de
vele algemene zaken en Dick van Craaikamp
helpt mee de website up-to-date te houden.

Daarnaast blijven de andere, vertrouwde
vrijwilligers zich inzetten: Lex van de Vliet
van Tjuna voor de website, René van Eijndhoven voor de vertalingen, NPN Drukkers voor
het drukwerk, Ron Schouwenaar van het
creatieve communicatiebureau Smidswater
voor de opmaak van het drukwerk. Ook accountantskantoor van Oers voor de controle
van de jaarrekening en Donald Sulzer van
SulzerMirck Notarissen voor de notariële akten voor meerjarige donaties blijven betrokken. Met de inzet van alle vrijwilligers zijn we
enorm blij: zonder hen zou het niet mogelijk
zijn om al het werk te doen dat nodig is om
kinderen in West-Kenia beter onderwijs te
geven. Voor al jullie goed inzet dan ook een
heel hartelijk dank!
Terwijl het jaar 2012 al weer ten einde loopt
en het steeds duidelijker wordt wat de
financiële crisis voor ons gaat betekenen,
gaan we met het werk in Kenia gestaag
verder. Gelukkig hebben we nog weinig last
van de bezuinigingen. Het werk neemt zelfs
toe. Dankzij de vele donoren en de hulp van
o.a. Stichting Sukaisa kunnen we onze projecten nog steeds financieren.

EVEN VOORSTELLEN

Marjolein Rojo, voorzitter
Ik woon in Breda, ben 46 jaar, getrouwd
met Toon en heb 2 zonen, Toon jr. 18 jaar en
Tim 16 jaar. Sinds een aantal jaren ben ik lid
van Rotary Club Breda Zuid en zo ben ik in
contact gekomen met Stichting Harambee.
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Ik ben van origine consultant internationaal
management. Na mijn studies in Amsterdam
heb ik jarenlang samen met mijn man een
adviesbureau op dat gebied geleid. Vanaf
2003 ben ik als expert verbonden aan het
Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci
(EU-subsidieprogramma hoger onderwijs)
en vanaf 2006 ben ik fulltime werkzaam bij
Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch. Daar
werd ik al snel als projectleider voor verschillende projecten gevraagd. Momenteel ben ik
via een detachering directeur van OndernemersLift Noordoost-Brabant. Kortom, ik heb
inmiddels veel ervaring opgedaan, met name
op het snijvlak van onderwijs en commercie
zowel in binnen- als buitenland.
Ik hoop dat ik met die ervaring een positieve
bijdrage kan leveren aan Stichting Harambee.

Henriëtte van Zuthem
secretaris
Sinds augustus dit jaar ben
ik aan Stichting Harambee
verbonden als secretaris
van het nieuwe bestuur.
Mijn naam is Henriëtte van
Zuthem, getrouwd met Nico van Walree en we hebben drie prachtige dochters. In het dagelijks leven ben
ik werkzaam als specialist ouderengeneeskunde bij

Annette Schormans
Toen Marianne en Roel mij
in augustus 2012 vroegen
om Stichting Harambee te
komen versterken, vond ik
het leuk dat ze aan mij dachten. Uiteraard wilde ik hier
graag gehoor aan geven, mede omdat wij in september
met onze kinderen naar Kimilili zouden gaan.
Mijn naam is Annette Schormans, 54 jaar en gelukkig
getrouwd met Frans en samen hebben wij drie zonen. Ik
werk als diëtiste bij thuiszorg Vivent in Den Bosch en ben
recent gestart met een eigen praktijk in Tilburg, de plaats
waar wij wonen.
In 2010 zijn wij voor het eerst in de buurt van Mombasa
geweest. Daar hebben wij enkele onderwijsprojecten
bezocht die door vrienden van ons werden gesponsord.
Deze reis heeft een onvergetelijke indruk op ons gemaakt. Graag wilden wij aan onze zonen laten zien hoe
mensen in Kenia leven. Met twee zonen en de vriendin
van de jongste hebben wij afgelopen najaar Marianne en
Roel bezocht. De inzet waarmee en de wijze waarop Marianne en Roel ontwikkelingssamenwerking vormgeven,
heeft grote indruk op ons gemaakt.
In de week dat wij er waren was er een lerarenstaking.
De kinderen waren daarom niet op school, maar toch
hebben we met een aantal leerkrachten van gedachten
kunnen wisselen over de voortgang van de projecten

Dick van Craaikamp
Ik ben Dick van Craaikamp
en al bijna 37 jaar getrouwd
met Lisette. We hebben
twee lieve kinderen, dochter
Jacinte en zoon Lodewijk, die
inmiddels de deur uit zijn,
maar die gelukkig graag -met partners- regelmatig bij
ons thuis vertoeven. Ik heb sedert enkele jaren een eigen
onderneming als zzp-er op het gebied van elektramontage, computeronderhoud en kleine klussen. Dat bevalt
me prima,het is heerlijk om eigen baas te zijn. Ik ben al

Stichting Elisabeth in Breda. In mijn vrije tijd ga ik graag
(buiten)sporten; roeien, zeilen en hardlopen, en verder
hou ik van koken, lezen en gezelligheid. Ik hoop binnen
het bestuur mijn steentje te kunnen bijdragen aan deze
fantastische stichting. Ondanks de economische crisis
hebben wij het in Nederland heel goed. Iedereen kan naar
school,waar we de mooiste voorzieningen hebben. Wat
Roel en Marianne in Kenia hebben bereikt vind ik enorm
inspirerend. Op school begint in feite de armoedebestrijding, en goede basisvoorzieningen zijn een voorwaarde.

op school. Wel hebben we het
EARC, centrum voor gehandicapte kinderen in Mumias,
bezocht. We zijn getroffen door
de bezieling waarmee de medewerkers werken met de gehandicapte kinderen en hun ouders.
Op het programma stond ook
een bezoek aan een weeshuis ,
waar leerkracht Rosalyne met
haar familie zestig weeskinderen opvangt. De vrolijkheid van deze weeskinderen bij
het krijgen van een ballon zal onze kinderen lang blijven
heugen.
Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan het werk van
Stichting Harambee door het verrichten van allerlei
hand- en spandiensten voor Marianne en Roel.

vanaf 1980 met computers in de weer. Du moment dat
de eerste St Clair in beeld kwam heb ik me op computers
toegelegd. Het is ook een van mijn hobby’s.
Een aantal jaren heb ik als cameraman voor de Rijsbergse
Omroep ROSS vrijwilligerswerk gedaan en toen ik via
Michiel Brandt vernam dat Roel en Marianne wel wat
hulp op het gebied van webpagina onderhoud konden
gebruiken heb ik me als vrijwilliger aangemeld. Zo ben
ik er tussen gerold, blij dat ik me nuttig kan maken voor
mensen die in mijn ogen heel goed werk verrichten.
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MEISJESONDERWIJS
St. Theresa’s Girls Sec. School

Overhandiging cheque voor nieuw project
gekregen, Jayne Mulunda. Zij heeft een enorme inzet en
heeft heel veel verbeteringen gerealiseerd: er is meer discipline gekomen, de leerkrachten zijn goed gemotiveerd,
de dagelijkse gang van zaken is beter georganiseerd, de
meisjes hebben vrolijke nieuwe schooluniformen gekregen, er zijn slaapzalen gebouwd zodat meisjes intern
op school kunnen verblijven. Zij hoeven nu niet meer in
het donker naar huis te lopen, van groot belang voor de
veiligheid.

Deze school is in 1996 opgericht door een
groep ouders die vonden dat er behoefte
bestond aan een middelbare meisjesschool in
Kimilili naast de middelbare jongensschool.
Daar zitten nu meer dan 1000 jongens; op de
meisjesschool ruim 500 meisjes.
Hieruit blijkt hoe hard het nodig is dat er voldoende onderwijsmogelijkheden voor meisjes zijn zodat zij gelijke
kansen krijgen. Wereldwijd zijn hierover recentelijk rapporten verschenen. De verdeling jongens en meisjes is op
de lagere scholen in ons gebied aardig gelijk maar naar
middelbare scholen gaan nog steeds veel minder meisjes.
In 2001 hebben wij op St.Theresa’s meegeholpen met de
bouw van een schei- en natuurkunde lokaal. Deze is al enkele jaren succesvol in gebruik. In 2009 hebben we twee
extra klaslokalen gebouwd, die nu weer vol leerlingen
zitten. Vier jaar geleden heeft de school een nieuw hoofd

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er een
grote toestroom van leerlingen is en meer voorzieningen
nodig zijn. Daarom is er een grote behoefte aan een multifunctionele hal waar leerlingen kunnen eten, ook als
het regent hetgeen vaak voorkomt, en voor bijeenkomsten en activiteiten. Omdat het terrein van de school
te klein is voor gelijkvloerse uitbreiding komt er een
gebouw met 2 verdiepingen. Op de begane grond zal een
aula/eetzaal en keuken gebouwd worden. Daarnaast
zijn nog twee verdiepingen met klaslokalen gepland om
te voorzien in de behoefte aan meer klaslokalen door de
grote groei van het aantal leerlingen.
We zijn heel blij dat we dank zij de prachtige fondsenwervingsactiviteiten van Maddy van de Corput, waaronder de heldenrace voor vrouwen in Amsterdam, een
cheque hebben kunnen overhandigen van € 36.000 voor
de bouw van de begane grond. GEWELDIG! Met de bouw
kan op zeer korte termijn begonnen worden. Deze gebeurtenis haalde de landelijke pers d.m.v. een artikeltje
in de Daily Nation. Daarnaast is de fondsenwerving voor
de eerste verdieping ook al in volle gang, dank zij het feit
dat de RKK Adventsactie dit project heeft geselecteerd.

Kimilili FYM Girls Sec. School

Overhandiging van 2 nieuwe klassen
Op een ander middelbare meisjesschool hebben we de
overhandiging van twee extra klaslokalen gevierd. Een
ervan was gefinancierd door de ouders en de andere door
onze stichting. Zo komen we ook met de betrokkenheid
van de ouders steeds verder. Al eerder had onze stichting 3 nieuwe klaslokalen gerealiseerd. In totaal heeft
de school nu 5 nieuwe klaslokalen die volop gebruikt
worden door de meisjes. De vreugde bij de overhandiging
was groot. Leerlingen voerden o.a. een toneelstukje op
over het probleem van ongewenste zwangerschappen bij
jongeren, humoristisch met een serieuze ondertoon.
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Verslag laatste bezoek
Op 13 oktober zijn Roel en Marianne weer thuis vak dat alles met naaien te maken heeft.
gekomen na een verblijf van twee maanden

Verschillende lopende projecten zijn bezocht, te weten

aan Kenia. Het was zoals altijd een enerverend de bouw van de nieuwe lagere school IcFEM-Hafoland,
bezoek met veel uiteenlopende ervaringen. De de bouw van 2 workshops voor Sikhendu Youth Polyactiviteiten werden bemoeilijkt doordat er gedurende drie weken een landelijke lerarenstaking was op alle lagere en middelbare scholen,
die hierdoor gesloten waren.
De leraren staakten omdat hun beloofde loonsverhoging
niet door de overheid was uitbetaald. Uiteindelijk is er
overeenstemming bereikt tussen vakbond en regering
en zal de loonsverhoging de leerkrachten hopelijk alsnog
bereiken. Het had tot gevolg dat veel van ons werk tot
het laatst van het bezoek werd uitgesteld. We hebben
nog veel scholen kunnen bezoeken in de laatste twee
weken. Twee projecten werden succesvol afgesloten: de
overhandiging van 2 nieuwe klaslokalen op Kimilili FYM
Girls Sec. School en de renovatie van enkele lokalen op
Ugolwe Primary School (zie elders in de nieuwsbrief).
Annette Schormans en haar gezin bezochten ons.
Annette gaat ons helpen met allerlei voorkomende
werkzaamheden. Ook Ewoud en Christine Modderman
verbleven een week in Kimilili. Christine is een expert op
het gebied van kleding maken en zij kwam kijken op de
technische school hoe de situatie er voor stond bij het

technic, de bouw van de kleuterschool op Makunga
Primary School en de slaapzalen op Kamusinga Primary
School voor de kwetsbare kinderen. De voortgang van
de projecten op deze scholen liet nogal te wensen over.
We hoopten dat er meer vooruitgang was geboekt. Met
IcFEM is hierover gesproken en zij vertelden ons dat het
aandeel dat de ouders moeten leveren (financieel, in
materialen of in arbeid) niet altijd zo eenvoudig is te realiseren. Vooral als er meer honger is. Community Development is een van de belangrijkste speerpunten van ons
werk en we realiseren ons dat alleen maar geld sturen
niet de oplossing is. Dat heeft tot gevolg dat een project
soms langer duurt, zoals nu het geval is. Het is goed dat
we regelmatig naar Kenia reizen om de vinger aan de pols
te houden!
Een erg zinvolle bijeenkomst bleek onze tweede partnermeeting met alle drie de partners, Father Peter, John
Were en IcFEM. Ook met de overheid is weer overlegd:
met de MP, Mr. Eseli, de nieuwe District Education Officer
en de Districts Commissioner.
Enkele nieuwe scholen zijn bezocht om te overleggen
over een nieuw project. Naast het directe stichtingswerk
is er altijd veel ander werk te verrichten: het onderhoud
aan huis en tuin en diverse mensen bezoeken.

Ubuntu op de bres voor
Kibunde Primary School
Binnen de Bavelse gemeenschap heeft een aantal mensen zich verbonden in een stichting met
de naam Ubuntu. Dit Zuid-Afrikaanse woord
betekent zoveel als: een mens wordt pas
werkelijk mens in verbondenheid met anderen.

Stichting Ubuntu heeft als doel om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, waar Bavelse mensen bij
betrokken zijn, te ondersteunen. Zo hebben zij dit jaar
gekozen voor een project van Stichting Harambee.
Al geruime tijd is Ubuntu actief met diverse acties in
Bavel om het project, de bouw van klaslokalen op
Kibunde Primary School in Kimilili, aandacht te geven
en er geld voor bijeen te brengen. Een greep uit de activiteiten: afgelopen zomer is er tijdens de avondvierdaagse
geld bijeen gebracht, heeft er pas geleden een benefietconcert plaatsgevonden in Bavel met medewerking
van Bavelse artiesten en komt er in het voorjaar een
actie op de twee Bavelse lagere scholen.
Gezamenlijk hopen we zo ook een stukje bewustwording in Bavel te creëren over wat er in de derde wereld
gebeurt.
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Ugolwe Primary school Kwaliteitsverbetering

Wat een metamorfose!
schoon en fris. De motivatie van de leerkrachten is enorm
toegenomen, de resultaten gaan de goede kant op. De
kleuteronderwijzeres en het hoofd van de school hebben
trainingen gevolgd, mogelijk gemaakt door Stichting Harambee. De ouders zijn veel meer betrokken bij de school.
Bijzonder is te vermelden dat de school ook voor andere
doeleinden wordt gebruikt buiten de schooltijden: er
werd onlangs een seminar voor artsen georganiseerd.
Al met al een knap staaltje kwaliteitsverbetering van
onderwijs in alle aspecten die daarbij van belang zijn:
1 Goede infrastructuur en faciliteiten.
2 Management en onderwijsverbetering d.m.v.
trainingen.
3 Support van de gemeenschap en de ouders.

Nadat we al langere tijd actief zijn op deze
school in een klein dorpje in de buurt van
Mumias, heeft de school een ware gedaanteverandering ondergaan. Toen we hier enkele
jaren geleden aan ons eerste project begon-

Dit alles kwam tot stand dank zij de samenwerking van
velen: dank aan John Were, die het project geweldig
heeft begeleid, aan de ouders, de leraren en leerlingen,
aan Stichting Sukaisa en ook de donateurs van Stichting
Harambee. We zijn allemaal maar wat trots op deze
geheel vernieuwde school…..

nen kon niemand geloven dat er daadwerkelijk iets zou veranderen.
Nu zijn de lemen lokalen vervangen door prachtige ruime
bakstenen lokalen en de andere lokalen zijn schitterend
gerenoveerd. Het gebruik van lichtdoorlatende golfplaten maakt dat het binnen heerlijk licht is. Deze renovatie
was het laatste project, mogelijk dank zij de geweldige
fondsenwerving van Stichting Sukaisa. Het hele schoolterrein is omheind en opgeknapt, er zijn goede watertanks gekomen, er is elektriciteit. Binnen staat mooi
nieuw schoolmeubilair, de sanitaire voorzieningen zijn

800 km lopen voor nieuw project 			
Roel en Marianne Meijers hebben het plan opgevat
om een 'sponsored walk' te ondernemen t.b.v. een
nieuw project op het EARC in Mumias, het centrum
waar gehandicapte kinderen worden voorbereid op
het reguliere onderwijs.

6

Sinds de stichting hier enkele jaren geleden
een prachtig centrum heeft gebouwd, hebben heel veel meer kinderen de mogelijkheid
gekregen tot behandeling en voorbereiding
op een normale schooltijd. Ook de ouders
krijgen er goede begeleiding. Wat nog ontbreekt is een werkplaats waar hulpmiddelen
en aanpassingen kunnen worden gemaakt.
Stichting Harambee heeft contact gekregen

Werkbezoek aan twee
technische scholen in Kimilili
Net voordat ik in september in Kenia arriveerde, staakten de leraren. Ze staakten voor erkenning bij de landelijke overheid en de daarbij
horende honorering. Er kwam een compromis.

Het lijkt erop dat ze in de toekomst beter betaald zullen
worden.Dit heeft alles te maken met het verhaal dat ik
u wil vertellen over mijn bezoek aan twee, technische
scholen in Kimilili. Je leert er metselen, aan auto’s en
machines sleutelen, timmeren of kleren maken. Over
de opleiding tot het vak van naaister gaat dit stukje.
Stel u voor: een leslokaal dat tevens dient als opslagplaats voor overbodige golfplaten, niet gebruikte brandblussers, in onbruik geraakte naaitafeltjes. Er zijn ook
machines die het doen, weliswaar niet te best, maar er
valt mee te werken.
Stel u voor: een ongediplomeerde lerares, die geen salaris
ontvangt. De school valt namelijk niet onder het Ministe-

rie van Onderwijs, maar onder dat voor Jeugdzaken. Een
vuile vloer, te weinig licht, één botte schaar voor de hele
klas van ongeveer tien leerlingen. Er is elektriciteit, gelukkig, dat opent vergezichten.
En: een stelletje superenthousiaste meiden die zo graag
wilden volgen wat ik ze voordeed, dat ik geen hand voor
ogen meer zag, zo dicht stonden ze om me heen. Die
me niet uitlachten toen bleek dat ik nog nooit op een
trapnaaimachine gewerkt had en me te hulp schoten om
het ding aan de praat te krijgen. Die grinnikend toegaven
dat ze de door hen gemaakte jurkjes nooit voor hun eigen
dochters zouden kopen, omdat ze ook wel inzagen dat de
kwaliteit ervan alles te wensen overliet.
Een paar dagen later ben ik teruggegaan, met scharen,
spelden en meer noodzakelijke spullen. Met stof en patronen om te demonstreren hoe patronen strategisch op
de stof te plaatsen en uitknippen. Dat vonden de meesten moeilijk, ook na een of twee jaar les. Op gelijkmatige
afstand langs een lijn knippen: moeilijk. Hoe zou je dat
ook hebben kunnen leren? Op school geen werkende
schaar te vinden. Als klein kind thuis niet, met ouders
geoefend met een kinderschaartje op kleurige papiertjes.
Nooit je ruimtelijk inzicht opgebouwd door het maken
van houten puzzels of een lego bouwsel.
Ik ga terug naar die meiden. We hebben gepraat met hun
leraressen, over wat nodig zou zijn om meer succes te
hebben. Over de noodzaak om op te komen voor die meiden, wier toekomst aan deze scholen is toevertrouwd.
Ik hoop een manier te vinden om hen te inspireren en
hun de moed te geven op te komen voor hun vak, eisen
te stellen aan hun werkomgeving, hun materialen en aan
zichzelf. Ik hoop dat we samen een doel kunnen stellen,
toegesneden op hun situatie, maar vooral op een toekomst in de eenentwintigste eeuw.
Christien Modderman

			 bij EARC Mumias
met het Liliane Fonds dat deze werkplaats zal financieren.
De supervisie bij de realisatie van het project ligt bij onze
partner, John Were. Stichting Eardrop uit Nederland participeert ook doordat er een ruimte komt voor de aanschaf
en aanpassing voor gehoorapparaten t.b.v. dove kinderen. Stichting Harambee zorgt voor de financiering van
gereedschappen en machines die nodig zijn om
de aanpassingen te kunnen maken. Tools to Work uit
Teteringen levert deze voor zover mogelijk.

De voettocht van Roel en Marianne zal gaan van Bavel
naar Lausanne. Daar woont een dochter van John Were
die altijd een bijzondere interesse heeft getoond in het
werk van de stichting. Roel en Marianne vertrekken
waarschijnlijk op 20 mei en hopen 6 of 7 weken later
op hun eindbestemming aan te komen. Doel van de
wandeling is geld bijeen te brengen voor dit project.
Maddy v.d. Corput van Stichting Sukaisa gaat de
sponsoring organiseren. Wordt vervolgd …
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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 WestKenia door een substantiële verbetering van de kwaliteit van de

Zoals in onze vorige nieuwsbrief al aangekon-

onderwijsmogelijkheden. Daarmee sluit zij aan bij de eerste drie

digd, is Dr. Okwany begonnen met haar impact-

Millenniumdoelen voor 2015:

studie naar het werk dat onze stichting doet in
samenwerking met onze partner IcFEM.

• De armoede halveren en minder mensen honger;
• Alle kinderen naar school;
• Mannen en vrouwen gelijkwaardig.
De stichting werkt volgens een vastomlijnde werkwijze waarmee

In augustus en september heeft zij met enkele assistenten,
leerlingen, ouders, leerkrachten, mensen van de overheid,
partners en ouders geïnterviewd. Ook heeft zij veel van
onze scholen bezocht. Haar bevindingen zullen worden
gepresenteerd in een rapport dat begin volgend jaar zal
verschijnen. Wij zullen hier ruimschoots aandacht aan
gaan schenken. We kunnen al vertellen dat haar eerste
indrukken erg positief zijn. We houden iedereen graag op
de hoogte.
Dr. Okwany is lector Social Policy aan het ISS, het Institute of Social Studies in Den Haag, ze is gespecialiseerd in
Education Policy. Haar belangrijkste onderzoeksterrein is
internationale onderwijshervormingen en beleid en praktijk van onderwijs. Op dit moment doet ze vergelijkend
onderzoek naar het beleid en de praktijk van basisonderwijs in stedelijke gebieden van Kenia en Uganda. Ook doet
ze al jarenlang onderzoek naar de rol van lokale kennis bij
Early Childhood Care and Development in dezelfde landen.
Een ander aandachtsgebied is de relatie tussen overheid
en maatschappelijk middenveld in ontwikkelingsbeleid en
-praktijk.

Over leven
in Kenia

Over leven in Kenia

en
a

Impactstudie Dr. Okwany

Marianne Meijers - van Eijndhoven

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.

Marianne Meijers - van Eijndhoven

Wellicht een mooi Kerstkado?

Algemene informatie

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

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

