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Deze nieuwsbrief bereikt u later dan u gewend bent. Dit heeft te maken met de wandeltocht 
die Roel en Marianne hebben ondernomen van Breda naar Lausanne van 20 mei t/m 30 juni. 
De tocht was een groot succes.
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Er zijn vele projecten gaande in Kenia. Enkelen hiervan 
lopen al langere tijd. Daarom hebben Roel en Marianne in 
hun vorige bezoek druk gezet op de voortgang en hopen 
we dat deze projecten bij ons volgende bezoek zijn afge-
rond. Een stand van zaken leest u in deze nieuwsbrief.  
We zijn er trots op dat we na uitvoerig te zijn gescreend 
het CBF-Certificaat voor kleinschalige goede doelen heb-

De tocht een groot succes!

ben gekregen. Tryphosa Nandasaba, onze steun en toever-
laat in Kenia doet verslag van haar werkzaamheden. Ook is 
er hard gewerkt door Auma Okwany aan de impactstudie. 
Het rapport is bijna afgerond en heeft wat langer op zich 
laten wachten door diverse omstandigheden. Over al deze 
onderwerpen leest u verderop in deze nieuwsbrief.
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In samenwerking met haar drie partners: 
IcFEM, Father Peter en Mr. John Were, vond 
de stichting het belangrijk na te gaan in hoe-
verre de hulp verbetering stimuleert op het 
gebied van de kwaliteit van het onderwijs 
dat geboden wordt door de scholen die van 
die hulp profiteren.

De nazorg en ondersteuning wordt gedaan 
op verschillende manieren en dat is waar 

Hallo, mijn naam is Tryphosa Nandasaba. Ik coördineer 
het werk van Stichting Harambee Holland in Kenia.  
Ik doe dat werk voor de stichting sinds mei 2010.   
De stichting is geïnteresseerd in kwaliteitsonderwijs  
en geeft verschillende soorten hulp aan verscheidene 
basisscholen, middelbare scholen en vakscholen in 
West Kenia, vooral in de regio Bungoma en een deel 
van Mumias.

Mijn samenwerking met  
Stichting Harambee Holland 

ik een rol heb. Ik ben enthousiast over mijn 
werk omdat het een gebied betreft waarin ik 
dertig jaar gewerkt heb vóór mijn pensioen, 
namelijk werken en in wisselwerking staan 
met schoolgemeenschappen. Daarom ben ik 
vertrouwd met deze opdracht en doe ik het 
met een zeker gemak en is het een uitdaging.
Het werk betreft voornamelijk 16 basisscho-
len, 8 middelbare scholen en 3 vakscholen. Bij 
mijn bezoeken aan die scholen controleerde 
ik als regel de projecten, besprak enkele 
schoolkwesties, maakte een overzicht van 
kwaliteitsonderwijs of verzamelde informa-
tie over studieprestaties. Tezamen met de 
partners help ik ook bij het organiseren van 
trainingen voor schooldirecteuren en hoofd-
onderwijzers om daarmee invloed uit te 
oefenen op de kwaliteit van de organisatie.

Hulp is geboden aan directeuren van vak-
scholen en hoofden van basisscholen om be-
leidsplannen op te stellen voor hun instituten 
zodat zij in staat zijn betere organisatoren te 
zijn. We gaan ervan uit dat de beleidsplannen 
gebruikt worden om het lesprogramma op 
school effectief uit te voeren, hetgeen op zijn 
beurt het realiseren van kwaliteitsonderwijs 
zal stimuleren.
Ook organiseren wij trainingen voor leer-
krachten in het kleuter onderwijs (ECDE) in 
de hoop dat we de leerkrachten voldoende 
effectief toerusten om een sterke onderwijs-
basis te leggen bij hun kleuters. Tezamen 
met de partners verschaffen en coördineren 
we bijeenkomsten voor schoolhoofden en 
directeuren. Er wordt gekeken naar opko-
mende kwesties, we bespreken wegen hoe 
daarmee om te gaan en we leggen enkele 
ervan voor aan de stichting en haar partners 
in rapporten die ik daarover maak.

Getuigenissen van de schoolhoofden, direc-
teuren en leerkrachten tonen het nut aan  
dat zij ondervinden van de bijeenkomsten  
en trainingen die zij hebben meegemaakt. 
Wanneer ik bij mijn bezoeken aan de scho-
len met hen besprekingen voer, voel ik mij 
bemoedigd over hoe zij de kennis op prijs 
stellen, en de wijze waarop zij een positieve 
verandering brengen in hun instituties.
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Magdalene Were

Mijn werk is niet zo maar van mij alleen, het is een col-
lectieve verantwoordelijkheid. Om mij in staat te stellen 
een verslag te schrijven over wat gebeurt in deze institu-
ten moeten er spelers zijn met wie ik contact heb, moet 
ik hun meningen horen, hun twijfels en suggesties. Hun 
bereidheid om mij de nodige informatie te verschaffen 
en hun goedkeurig om betrokken te zijn bij activiteiten 
van de stichting met betrekking tot kwaliteitsonderwijs, 

is zeer zeker een aansporing voor mij. Ik ben veel dank 
verschuldigd aan de commissies die elke groep heeft  
gevormd waardoor ik beter in staat ben te coördineren.
De grootste voldoening en vreugde die ik in dit werk  
ervaar, is het positieve effect dat de stichting heeft gehad 
in de gemeenschappen waarover ik rapporteer en de  
mij geboden gelegenheid om te werken en contacten te 
hebben met deze gemeenschappen.

John en Magdalene waren voor een verblijf van twee 
maanden in Europa om hun vijf kinderen op te zoeken  
in verschillende landen. In Napels in Italië kreeg zij een  
hersenbloeding. De doktoren hebben er gedurende  
twee weken alles aan gedaan om haar te helpen maar 
het mocht niet baten. Ze overleed in een ziekenhuis ter 
plaatse. Een grote klap voor haar familie.  

Op 6 april werd ze naast het huis begraven in Mumias  
bij dochter Keyne die 3 jaar geleden overleed. Roel en 
Marianne zijn naar de begrafenis geweest hetgeen zeer 
werd gewaardeerd door iedereen. Het was een indruk-
wekkende aangelegenheid.  

Magdalene was voor onze stichting een belangrijk 
persoon op de achtergrond. Ook zij heeft haar leven lang 
in het onderwijs gewerkt en haar mening over ons werk 
hebben we altijd zeer gewaardeerd. We wensen John en 
de (klein)kinderen veel sterkte toe, want in het leven van 
de gehele familie nam zij een belangrijke plaats in. 

Op 20 maart jl kregen wij het droevige bericht 
dat de vrouw van John Were, onze geweldige 
partner in Mumias, op 70-jarige leeftijd vol-
komen onverwachts was overleden.

A Life Well Lived

Magdalene Atieno Were 07.12.1942 - 20.03.2013 died in Italy. 

Wife of John O. Were (Ebubole, Mumias). Mother of the late Keyne, 
Irene, Sennen, Jacqueline, Kevin and Emily. 

Grandmother of Sharlene, Robin, Noemi, Noah, Esli and Gian. Sister 
of Christine Onyango, Agnes Ogwel and the late Paul Okoth Osena, 
Idda and Clara. 

Sister-in-law to Edith and Josephine among others. 

Mama Keyne leaves Italy on 4th April 2013. 

Burial will take place at Ebubole Village, Mumias on Saturday 6th 
April 2013.

Magdalene Atieno Were
07.12.1942 - 20.03.2013

1 Januari 2013 heeft Stichting Harambee  
Holland het CBF-Certificaat gekregen. 

Het CBF (Centraal Bureau Fondsen- 
werving) verleent sinds 2009 een CBF-
Certificaat aan kleine goede doelen en 
staat voor verantwoorde fondsenwerving 
en besteding van het geld. Het wordt 
toegekend aan goede doelen die minder 

inkomsten hebben dan € 500.000 per jaar. Wil een stich-
ting in aanmerking komen voor een CBF-Certificaat, dan 

moet het aan een aantal criteria voldoen volgens een 
vaste procedure. Een instelling moet minimaal  
drie jaar actief zijn in Nederland als klein goed doel.  
Het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen geldt voor 
een periode van drie jaar. Elk jaar toetst het CBF of de 
organisatie nog aan de criteria voldoet .De criteria gaan 
over: bestuur, beleid en bestedingen, fondsenwerving 
en verslaggeving. Meer informatie over de criteria zijn 
te vinden op de website van het CBF.

We zijn blij dit certificaat te hebben gekregen want het 
is een teken dat het aan ons toevertrouwde geld goed 
en verantwoord besteed wordt; het is een teken van 
kwaliteit.

CBF certificaat 
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STAND VAN ZAKEN PROJECTEN

Lopende projecten

Hafoland Primary School 
Op Hafoland moet veel aandacht gegeven worden 
aan het steeds weer stimuleren van de ouders om hun 
bijdrage te leveren ondanks droogte, weinig eten en 
enkele communicatieproblemen. Het oudercomité werd 
vervangen hetgeen veel voeten in aarde had. Ook moest 
de school bij de overheid geregistreerd worden en dat 
kostte veel tijd.  
Op dit moment krijgen wel al 250 kinderen les in het 
gedeelte dat al gereed is. De bijbehorende kleuterschool 
is net klaar gekomen. Er moeten nog enkele lokalen  
afgebouwd worden en dan kan de totale school in bedrijf 
genomen worden. Voor ons is het een les dat zo’n groot 
project toch veel vraagt van ons en met name van onze 
partner en de ouders van de leerlingen. 

Op dit moment zijn er verschillende projecten die al 
langere tijd lopen. Daarbij gaat het met name om twee 
grote projecten die we samen met IcFEM uitvoeren: 
de bouw van de nieuwe Hafoland Primary school en 
de bouw van voorzieningen voor de weeskinderen van 
Kamusinga Primary School. Beiden zijn grote projecten. 
De betrokkenheid van de ouders bij het project kost veel 
inspanningen. Beiden zijn ook ingewikkelde projecten.

Kamusinga Primary School
Op Kamusinga Primary School worden momenteel twee 
slaapzalen, inclusief sanitaire voorzieningen gebouwd 
die nagenoeg klaar zijn. Aan de bouw van de keuken 
moet nog begonnen worden. De volgende fase bestaat 
uit een huis voor de directrice. De kerk die sponsor van de 
school is en de gemeenschap samen zorgen voor de 

St. Theresa’s Girls Secondary
Op St. Theresa’s Girls Secondary school is de bouw begon-
nen van de nieuwe schoolhal. Die zal een multifunctioneel 
karakter hebben. In de vorige nieuwsbrief hebben we 
bericht over de overhandiging van de cheque.  
 
Nu wordt er dus met man en macht aan gewerkt; het is 
een omvangrijk project. Voor de volgende fase, enkele 
klaslokalen op de eerste verdieping hebben we al een  
bijdrage ontvangen van de Landelijke Adventsactie van  
vorig jaar van € 25.000. Daar kan natuurlijk niet eerder 
mee begonnen worden dan dat de eerste fase is afgerond.

lopende kosten. Dit bleek een moeizame weg: er worden 
allerlei toezeggingen gedaan maar in de praktijk blijken 
die niet altijd haalbaar. Er hebben vele vergaderingen 
plaatsgevonden om alles rond te krijgen. Dit vertraagde 
het project maar langzamerhand komt er iets goeds tot 
stand.

Kleuters krijgen al les op Hafoland PS
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Makunga Primary School en  
Sikhendu Youth Polytechnic
Er zijn nog twee projecten die lopen met partner IcFEM: 
de kleuterschool op Makunga Primary School en de twee 
workshops voor een nieuwe technische school,  

Sikhendu Youth Polytechnic. Die zijn klaar en we hopen 
ze officieel in gebruik te nemen tijdens ons volgende be-
zoek in september. We hebben met IcFEM afgesproken 
dat alle projecten die nu lopen eerst afgemaakt moeten 
worden voordat we beginnen aan nieuwe projecten.
 
 

Nieuwe projecten op stapel
Drie nieuwe projecten staan verder op stapel:
Kamusinde Secondary School 
de bouw van enkele kantoren 
Indangalasia Primary School 
de bouw van 4 klaslokalen en kantoren
Kibunde Primary School 
de bouw van 4 klaslokalen
 
In de volgende  nieuwsbrief meer informatie  
over deze projecten.

Binnen de Bavelse gemeenschap heeft een 
groep mensen zich verbonden onder de  
naam Ubuntu. Deze stichting heeft tot doel 
om Bavelse mensen die actief zijn in een  
ontwikkelingsland te ondersteunen met  
fondsenwervende activiteiten in Bavel en  
zo ook een stukje bewustwording te creëren. 

Zo heeft Ubuntu de laatste 2 jaar vele activiteiten on-
dernomen ten behoeve van een van onze projecten: de 
bouw van vier klaslokalen op een lagere school, Kibunde 
Primary School. Verschillende activiteiten hebben plaats 
gevonden zoals het organiseren van een concert en 
plantenverkoop. Tot slot was er een grote scholierenloop 
op 25 april jl. Hierbij liepen de leerlingen van de beide 
basisscholen in Bavel, de Spindel en de Toermalijn, voor 
hun leeftijdsgenootjes in Kenia. De loop was een onder-
deel van een lesweek over Afrika, in alle vakken kwam dit 
thema terug.

Op 16 mei mochten Roel en Marianne een cheque voor 
een bedrag van € 16.000 van de scholen in ontvangst 
nemen. Heel veel dank hiervoor, het was een geweldige 
actie waar velen aan hebben meegewerkt.

Eind augustus mogen Roel en Marianne het eindbedrag 
van alle acties van Ubuntu voor Stichting Harambee  
Holland  in ontvangst nemen.

Ubuntu
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'We hebben in totaal 875 km gelopen in vijf en 
een halve week. De langste afstand die we op 
een dag hebben afgelegd was 34 km, de kort-
ste afstand was 11 km. We hebben toch twee 
rustdagen ingelast, de dag dat onze oudste 
zoon Coen aankwam om enkele dagen met 
ons mee te lopen. Ook hebben we een dag 
met bus en trein moeten afleggen vanwege 
een taai blarenprobleem. De laatste drie 
dagen hebben we bij Frank en Irene Boden-
stein-Were doorgebracht. Bovendien is Irene, 

onze Keniaanse vriendin, de laatste 2 dagen 
met ons meegelopen en had ze een erg leuke 
sponsoravond georganiseerd in haar woon-
plaats Lutry. Zondag 30 juni vlogen we in een 
uur weer van Geneve naar Brussel.' 

'Het is voor ons beiden een onvergetelijke 
ervaring geweest om verschillende redenen.
Allereerst is het een voorrecht om zes weken 
uit je dagelijkse leven te stappen en elke dag 
te lopen in schitterende natuur en buiten-
lucht, geen verplichtingen te hebben, geen 
telefoon en e-mail en andere zaken van al-
lerlei aard aan je hoofd te hebben.
Ten tweede is het geen vanzelfsprekendheid 
dat je op je 63e en 59e deze fysieke inspan-
ning kunt leveren. Op enkele blaren en 
vermoeide voeten en benen na hebben we 
nergens last van gehad. We zijn gezegend 
met een goede gezondheid, daar zijn we ons 
nog eens extra van bewust geworden. Ook is 
het heerlijk om zo lang fysiek bezig te zijn.  
Ten derde hebben we het samen heel erg 
goed gehad. Er is geen moment geweest 
dat we ermee wilden ophouden, we hadden 
steeds een goede spirit. Ook zijn we gelukkig 
nooit in gevaar geweest.'

'Het was leven in het hier en nu: druk met 
de route, Roel een perfect kaartlezer, de 
fysieke omstandigheden in de gaten houden, 
genieten van de natuur, nauwelijks mensen 
tegenkomen, de vogels om je heen, het land-
schap zien veranderen van plat naar bergach-
tig, de eerste tien dagen veel regen en kou, 
verbazing over de vele monumenten van de 
eerste wereldoorlog in Noord-Frankrijk, ver-
stilde dorpjes, het gebrek aan een geopend 
café, het overwinnen van de blaren, de Maas 
zien veranderen in een klein stroompje, de 
vraag waar we ’s avonds zouden slapen, de 
onverwachte prachtige ontmoetingen met 
mensen, de rugzak die je steeds minder voelt, 
de hitte van 35 gr. C,  de schitterende veld-
bloemen, de Ballon d’Alsace beklommen, het 
besef van de afstand bij de Zwitserse grens 
en eindeloos lopen, lopen, lopen…'

'Ten slotte en niet in de laatste plaats zijn we 
enorm onder de indruk geraakt van de goed-
heid des mensen tijdens onze tocht. We heb-

Verslag wandeltocht  
van Roel en Marianne 
Zoals velen wisten, hadden Roel en Marianne het plan 
opgevat om samen een sponsorwandeling te onder-
nemen van Bavel naar Lausanne in Zwitserland voor het 
nieuwe project op het EARC in Mumias, waarover in de 
vorige nieuwsbrief is geschreven. Hier volgt hun verslag. 

De aankomst in Lausanne
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ben heel veel hartelijkheid, gastvrijheid en vriendelijkheid 
ervaren van heel veel mensen.  Gratis broodjes bij de bak-
ker, leuke gesprekken op straat, bij vreemde mensen op 
de koffie uitgenodigd, gratis hotelovernachting vanwege 
de aard van de wandeling, hulp gekregen waar nodig….'

'Speciaal waren de ontvangsten bij de diverse Rotary 
leden, die zijn heel bijzonder geweest. Nooit was er iets 
teveel: de hartelijkheid en zorgzaamheid, een warme 
douche of bad, heerlijke maaltijden met lekkere franse 
wijn, een schoon bed, blarenverzorging, de wasmachine, 
ophalen of wegbrengen, klaargemaakte lunchpakketten 
en heel veel leuke en interessante gesprekken. We arri-
veerden als vreemden en vertrokken in vriendschap.'

'Onderweg en ook in Nederland zijn er velen die het 
project een warm hart hebben toegedragen. We danken 
iedereen dan ook voor de sponsorbijdrage aan ons project 
in Mumias. Via een van de Franse Rotary clubs wordt bij 
een bedrijf zelfs tot het eind van het jaar actie gevoerd. 
Tijdens de tocht hadden we regelmatig sms contact met 
de medewerkers van het EARC. Ze hebben besloten zelf 
ook een bijdrage naar draagkracht te leveren!' 

'We zijn aardig op weg het benodigde bedrag van  
€ 13.500 bijeen te krijgen. Op dit moment staat de teller 
al op ruim € 9.000.'

Naamswijziging 
Stichting Harambee
Op 3 december 2012 heeft het bestuur van de 
stichting besloten om de naam van Stichting 
Harambee te veranderen in Stichting Haram-
bee Holland. 

Dit heeft te maken met enkele misverstanden die we 
de laatste tijd hebben meegemaakt. In dagblad Trouw 
van 23-11-2012 is bij het plaatsen van onze 10e plaats het 
verkeerde logo afgedrukt, nl dat van een andere Stichting 
Harambee te Beek in Limburg. Eerder hebben we een 
probleem gehad waarbij een donatie voor ons bestemd, 
per abuis naar een andere stichting is overgemaakt. Dit is 
goed opgelost maar leidde wel tot verwarring. Als je ons 
op Google opzoekt krijg je eerst een volleybalvereniging 
die zo heet.

Om verder misverstanden te voorkomen hebben we de 
naam dus aangepast. Het woord Harambee wilden we 
niet kwijt omdat het zo goed aangeeft hoe we willen 
werken: samen met anderen aan een gemeenschappe-
lijk doel. Bovendien is het hier teveel ingeburgerd. Onze 
website en e-mail adres heten al zo. In Kenia spreken we 
altijd over Harambee Foundation Holland. We zullen deze 
naam zo snel mogelijk invoeren.

'We zijn enorm dankbaar voor al het goede dat ons en de 
Kenianen ten deel is gevallen.'

'Dat blijft voor ons een herinnering die we niet zullen 
vergeten.'

875 km lopen: een Olympische prestatie?
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Doelstelling en werkwijze stichting 

Stichting Harambee Holland 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 90%

gebruikt voor het realiseren van projecten.

Algemene informatie
Stichting Harambee Holland 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 Holland  

op www.harambeeholland.nl

Bank: SNS Bank, rekening nummer 87.93.59.161. ten name van

Stichting Harambee Holland 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

Impactstudie van Auma Okwany
In onze vorige nieuwsbrief hebben we al gesproken over 
de studie die Auma voor het werk van de afgelopen jaren 
van onze Stichting Harambee Holland zal uitvoeren.
Vanwege enkele onvoorziene omstandigheden heeft het 
werk langer geduurd dan voorzien. 

Op dit moment legt zij de laatste hand aan het onderzoek 
en zal het verslag voor iedereen te lezen zijn. Het bestuur 
denkt erover het verslag officieel te presenteren tijdens 
een symposium. We houden u hierover op de hoogte.

www.smidswater.nl

www.npndrukkers.nl

Kijk ook eens op onze website  
en facebook pagina!

Ook in Kenia wordt ons nieuws gelezen


