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Hierbij ontvangt u aan het eind van 2004 de
tweede nieuwsbrief van stichting Harambee.
Sinds de uitgave van de vorige nieuwsbrief
in mei 2004 zijn er weer diverse activiteiten
te vermelden. Ook in Kenia hebben de
mensen niet stil gezeten.
Roel en Marianne Meijers hebben in
november gedurende 2 weken de projecten
bezocht en zijn daar heel enthousiast van
teruggekomen. In hun reisverslag leest u
hier meer over.
John Were, een van onze toezichthouders
op onze projecten vertelde: “Het begint
echt impact te krijgen op de lokale
gemeenschap wat jullie hier doen”. Een
betere motivatie om door te gaan n.a.v. zo’n
opmerking hebben we natuurlijk niet.

Benefietconcert Alevare Kwartet
Op 27 november trad het Alevare Kwartet
uit Alphen aan de Rijn op in de Waalse Kerk
in Breda ten bate van onze stichting. De
opbrengst van het concert was bestemd
voor het afbouwen van het dak van twee
natuur- en scheikunde lokalen van Kimabole
Secondary School in de buurt van Kimilili.
Daarvoor hadden we nog € 1.600 nodig. Met
het concert hebben we € 1.200 bijeen
gebracht. We hopen dat we met nog enige
aanvullende giften het totale bedrag bij
elkaar kunnen brengen.
Aan alle aanwezigen en andere gulle gevers:
hartelijk dank voor Uw bijdrage!

Wij willen iedereen die ons financieel of op
andere wijze heeft ondersteund heel, heel
hartelijk bedanken. Zonder uw hulp kunnen
ook wij niet veel doen.
Rest ons iedereen een heel goed en
gezond 2005 toe te wensen.

Officiële opening Lutonyi Primary School

Leerlingen Kamusinga Primary School

Een citaat uit de brief van John Masinde,
Headteacher van Lutonyi Primary School, na
voltooing van het project:
“We once again thank you very much for
your timely generosity that has left an
inerasable mark in the environment of the
school. Once an ugly and detestable
school in many eyes, it is now one that is
admired and talked about here and
there”.

Bezoek aan Kenia
Van 1 tot 15 november zijn Roel en Marianne
Meijers naar West-Kenia geweest om de
projecten van de stichting te bezoeken,
zowel in de omgeving van Mumias als in
Kimilili.
Overal valt op dat elke lagere school sinds
de invoering van “Free Primary Education”
letterlijk uit zijn voegen barst. Scholen met
800 à 1200 leerlingen zijn eerder regel dan
uitzondering en daar zijn de behuizing en de
voorzieningen niet op berekend. Langzaam
komen gelden van de regering beschikbaar
voor nieuwe leerkrachten en schoolboeken,
maar er moet nog veel gebeuren.
Op Indangalasia Primary School is het
nieuwe dak helemaal klaar; het oude dak was
door een storm eraf gewaaid. Het ziet er nu
weer prima uit.
Bij Kimilili Boys Primary School is de
renovatie van drie klaslokalen afgerond,
waarbij tevens een veranda is aangebouwd
zoals bij de andere klaslokalen. Het gebouw
kan er weer jaren tegen. Deze school is in de
loop van de jaren door al onze renovaties
enorm verbeterd en behoort v.w.b. de
leerresultaten tot de top van het district
Bungoma.

Ebubole Primary School heeft een
metamorfose ondergaan. Er is een geweldige
kleuterschool met twee klassen verrezen en
in gebruik genomen. De hele gemeenschap is
erg opgetogen over deze uitbreiding, waar
ze zelf ook goed aan hebben bijgedragen.
Tijdens ons bezoek heeft de officiële
overdracht plaatsgevonden met zang en
dans, toespraken en het planten van bomen.
Omdat ze naast de kleuterschool ook nog
een lerarenkamer en een kantoortje voor
het schoolhoofd hebben gebouwd, is het nog
niet helemaal af. Er is nog circa € 3.000
nodig. Afgesproken is dat de ouders van
deze school zelf zullen proberen hiervoor
geld in te zamelen en dat stichting
Harambee het ingezamelde bedrag zal
verdubbelen.

Niewbouw kleuterschool Ebubole, Mumias
Bij Kimilili Boys High School en St. Theresa’s
Girls Secondary School zijn de klaslokalen
voor natuur- en scheikunde helemaal klaar en
inmiddels in gebruik genomen.

Officiele afronding van renovatieproject,
Kimilili Boys Primary School
St.Theresa’s Girls Secondary School

Kimabole Secondary School krijgt twee
mooie klassen voor natuur- en scheikunde.
De bouw vordert gestaag en heeft het
aanzien van de school erg verbeterd. De
ouders werken hier hard mee door hout,
bakstenen, steenslag en arbeid te leveren.
De hele gemeenschap is ervan opgeveerd.
Om het dak af te kunnen maken is nog
€3.000 nodig. We proberen €1.600 bijeen te
brengen; via het verdubbelingsfonds van de
Stichting EDUKANS hopen we voor het
resterende bedrag subsidie te krijgen.
Ook Lutonyi Primary School is enorm
veranderd. Drie klaslokalen zijn afgebouwd
en in gebruik genomen en de lerarenkamer
heeft nieuw meubilair gekregen. Een oud en
vervallen lemen klaslokaal is afgebroken. De
ouders, die ook hier erg meegeholpen
hebben, hadden zoveel bakstenen gemaakt
dat er nog een extra klas kon worden
bijgebouwd. In de streek spreekt iedereen
erover en toen er voor deze school een
nieuw schoolhoofd gezocht moest worden,
waren er tientallen sollicitanten. Aan het
eind van ons bezoek was er ook een officiële
opening met zang en dans, toespraken en een
feestmaaltijd. Hierbij hebben we een
cheque van € 15.000 overhandigd voor de
volgende fase: renovatie van 7 klaslokalen,
de bouw van toiletten en de aanschaf van
schoolbanken. Het feest was toen helemaal
compleet!

twee ervan wordt binnenkort een concreet
voorstel verwacht: Dreamland Primary
School en Kamusinga Primary School. Aan
vier lagere scholen is tevens een cheque
overhandigd voor de aanschaf van
schoolbanken.
Al met al was het een vol programma, maar
zeer de moeite waard. Een speciale
belevenis was voor Roel en Marianne
overigens ook dat zij door hun oudste zoon
op de heenreis naar Kenia werden gevlogen!
Solomon Nabie (IcFEM) bezoekt
Nederland
Eind september heeft Solomon Nabie,
directeur van IcFEM, onze stichting enkele
dagen bezocht. Het was een leuk en nuttig
bezoek waar veel met elkaar besproken is.
Gesprekken werden ook gevoerd met de
Stichting EDUKANS, het Liliane Fonds en de
Derde Wereld Werkplaats in Teteringen.
Met de leerlingenraad van het Stedelijk
Gymnasium, die begin dit jaar de
wintermarkt voor Kimabole heeft
georganiseerd, werd een leerzame en
levendige discussie gevoerd. Ook heeft
Solomon een voordracht gehouden voor de
Rotary Club Breda Zuid, die meerdere
projecten ondersteund heeft.
Kortom een vol en nuttig programma!

Bezoek Solomon aan Stedelijk Gymnasium

Ouders van Lutonyi, hebben zich hard
ingezet voor de school
Diverse andere scholen zijn bezocht voor
eventuele projecten in de toekomst; van

Kamusinga Primary School
In de zomer van 2005 gaan 6 volwassenen en
10 jongeren twee weken meewerken met de
bouw van twee klaslokalen voor deze school.
In de volgende nieuwsbrief meer over dit
bijzondere project!

Doelstelling en werkwijze stichting
De stichting Harambee heeft tot doel het
leveren van een bijdrage aan een
substantiële verbetering van de leefomstandigheden en onderwijsmogelijkheden
van de lokale bevolking in ontwikkelingslanden en het bevorderen van persoonlijke
groei en begrip van jonge mensen door
internationale samenwerking en culturele
uitwisseling. De focus is gericht op scholen
in West- Kenia.
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 heeft de stichting een
aantal contactpersonen die als supervisor de
projecten volgen. In principe is het ook de
bedoeling dat de betrokken school zelf een
eigen bijdrage levert aan het project om de
betrokkenheid met het project zeker te
stellen. Deze bijdrage kan bestaan uit geld
naar draagkracht, uit werkzaamheden door
leerlingen, leerkrachten of ouders en uit
materialen als hout of bakstenen.
Van de gelden die de stichting ontvangt
wordt meer dan 95% gebruikt voor het
realiseren van projecten.

EDUKANS helpt!
Enige tijd geleden zijn wij in contact
gekomen met de Stichting EDUKANS. Dit is
een ontwikkelingsorganisatie die zich
helemaal richt op onderwijsprojecten. Zij
werkt vanuit een christelijke inspiratie en
bezit het keurmerk voor goede doelen van
het CBF. Zij biedt de mogelijkheid om de
eigen opbrengst voor een project te
verdubbelen. Wij hebben in de afgelopen
periode herhaaldelijk contact met hen gehad
en hebben een prima samenwerking ervaren
in ons eerste verdubbelingsproject, nl.
Lutonyi Primary School. EDUKANS heeft
onze bijdrage verdubbeld tot € 15.000.
We hopen in de toekomst vaker met
EDUKANS te kunnen samenwerken!
TOT SLOT
Mocht u suggesties hebben naar aanleiding
van onze projecten, met betrekking tot
fondsenwerving of meer algemene
opmerkingen hebben over onze stichting,
we horen ze heel graag!!
Kijk voor meer algemene gegevens van de stichting
Harambee op www.harambeeholland.nl
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