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Hierbij doen we u weer graag verslag over de gang van zaken binnen het werk van onze  
Stichting Harambee Holland. Enkele projecten zijn weer afgerond en er staan nieuwe  
projecten op stapel. De workshops en trainingen verlopen goed.

In deze uitgave o.a. | 2 Samenwerking IcFEM | 3 Albert Webale | 3 Indangalasia Primary School | 4 Workshops 
Sikhendu | 4 Fr. Peter en John Were in Nederland | 5 Kwaliteitsverbetering goed georganiseerd | 6 Nieuwe kleuter-
klassen Makunga Primary School | 6 Vreugde en zorg | 7 St. Joseph's Kamusinde Secondary School

Echter wij hebben afgelopen jaar met een grote uitda-
ging te maken gehad omdat de samenwerking met onze 
partner IcFEM veel problemen opleverde. Dit heeft ertoe 
geleid dat we een nieuwe werkwijze voor alle partners 
hebben besproken. Daarover willen we u graag informe-

Een nieuwe werkwijze!

ren. Ook willen we u voorstellen aan onze nieuwe part-
ner Albert Webale. Tot slot hopen we van ganser harte 
dat we op uw steun mogen blijven rekenen. Ondanks de 
problemen die we tegen kwamen doet het werk er heel 
erg toe en worden prachtige resultaten behaald.  
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Echter de samenwerking met IcFEM begon de laatste 
tijd minder goed te verlopen. Dit heeft te maken met een 
beperktere communicatie over het werk op het moment 
dat Roel en Marianne in Nederland zijn. De uitvoering 
van verschillende projecten ging langer duren dan  
gepland. IcFEM hield zich steeds minder aan gemaakte 
afspraken. De transparantie over de projecten werd  
minder accuraat. In algemene zin kunnen we zeggen  
dat het vertrouwen daardoor steeds meer op de proef 
werd gesteld en IcFEM als partner niet meer 100% be-
trouwbaar was.  
Daarbij heeft onze stichting in Nederland een groei 
doorgemaakt die zich uit in het behalen van het CBF-
certificaat voor kleine goede doelen per 1 januari 2013 en 
de nummer 10 positie in de Top 50 van goede doelen in 
Dagblad Trouw in 2012. Dit reflecteert ook op het werk 
dat we samen doen met onze partners. We kunnen gro-
tere projecten realiseren. Hier is meer geld mee gemoeid 
en daarbij worden terecht aan ons hogere eisen gesteld. 
Wij hebben het gevoel gekregen dat IcFEM niet in deze 
ontwikkeling is meegegroeid.

Roel en Marianne hebben tijdens hun laatste bezoeken 
aan Kenia steeds de verminderde samenwerking met 
IcFEM ter discussie gesteld hetgeen echter niet leidde tot 
verbetering. Zij hebben zowel in Nederland als in Kenia 
met verschillende mensen overleg gevoerd over hoe deze 
problemen met IcFEM aan te pakken, ook om de cultu-
rele achtergronden te toetsen. Zo hebben zij in Nederland 
gesproken met twee consultants. In Kenia is uitvoerig 
overlegd met de andere twee partners, waar deze proble-
men zich niet voordeden, maar ook met andere specia-
listen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 
Deze overleggen hebben goede en intensieve discussies 
opgeleverd met als gevolg het besluit de huidige werk-
wijze voor alle partners aan te scherpen en te verbeteren. 
Uitgangspunten zijn dat de scholen en de ouders een 
centralere rol in de projecten krijgen, afspraken beter 

Om het werk goed te laten verlopen werkt 
Stichting Harambee Holland al jaren samen 
met vaste partners die de projecten ter plek-
ke begeleiden. John Were, IcFEM en father  
Peter Makokha, pastoor van de katholieke 
kerk, zijn voor ons al lange tijd een baken om 
de projecten goed uit te voeren. Zo hebben 
we veel prachtige projecten tot stand ge-
bracht. Deze samenwerking is gebaseerd op 
vertrouwen, vooral omdat wij een deel van 
het jaar niet ter plekke aanwezig zijn. 

De samenwerking met IcFEM   
vastgelegd worden en iedereen uniform werkt.Dit houdt 
in het kort in dat voor nieuwe projecten een samenwer-
kingsovereenkomst wordt opgesteld tussen de school, 
onze partner en Stichting Harambee Holland. 
Onze bijdrage voor de projecten wordt direct naar de 
school overgemaakt. Vier handtekeningen zijn nodig 
om geld van de bank af te halen zodat niet één persoon 
hiervoor verantwoordelijk is. De school benoemt een 
projectverantwoordelijke en het schoolbestuur heeft 
een duidelijke controlefunctie. De kwaliteitscontrole op 
de uitvoering van de projecten komt meer bij de lokale 
overheid te liggen die daarvoor gekwalificeerde mede-
werkers heeft. Deze nieuwe werkwijze heeft de meeste 
consequenties voor IcFEM. Voorheen maakten wij het 
geld voor de projecten naar hen over en zij controleerden 
de voortgang en beheerden het geld. 

Wat zijn hiervan de consequenties?
1 Een nog transparantere manier van werken voor alle 

partners.
2 De ouders en de school krijgen meer verantwoordelijk-

heid voor het project, naar ons idee een zeer goede 
ontwikkeling.

3 Een hechtere samenwerking tussen de verschillende 
belanghebbenden op school.

4 Tryphosa Nandasaba, de dame die het werk van de 
stichting coördineert in Kenia, zal een grotere verant-
woordelijkheid krijgen. Roel en Marianne hebben dit 
uitvoerig met haar besproken en zij is hier gaarne toe 
bereid.

Deze nieuwe werkwijze hebben wij voorgelegd aan  
alle partners. Voor father Peter Makokha en John Were  
leverde dit geen problemen op. IcFEM kon zich wel  
vinden in de uitgangspunten maar stemde uiteindelijk 
niet in om zo te willen werken. Zij heeft ons laten weten 
de samenwerking met Stichting Harambee Holland niet 
te willen voortzetten. 

Wat zijn hiervan de consequenties?
1 Vooral voor Roel en Marianne is er de laatste tijd veel 

aandacht uitgegaan naar het op peil houden van de  
samenwerking met IcFEM. Dit heeft veel energie 
gekost. Nu kunnen zij weer positief en directer met de 
projecten aan het werk.

2 Stichting Harambee Holland heeft een nieuwe partner 
 gevonden in de persoon van Albert Webale. Hij zal de 

nieuwe projecten gaan begeleiden. Wij zijn enorm blij 
met zijn komst en hij zal zich verderop in de nieuws-
brief aan u voorstellen.

3 De financiële consequenties zijn nog niet duidelijk.  
Wij zullen er alles aan doen deze zo beperkt mogelijk 
te houden. Dit heeft te maken met het feit dat enkele 
projecten nog niet zijn afgerond. 
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Albert Webale 

In het bestuur van onze stichting zijn de ontwikkelingen 
uitvoerig besproken. Met elkaar betreuren wij de gang 
van zaken. Veel mooie projecten zijn tot stand gekomen 
vanwege de goede samenwerking die wij jarenlang heb-
ben gehad met IcFEM. Wij hebben veel van elkaar geleerd 
in het gecompliceerde werkveld van internationale 
samenwerking. Maar voor de stichting staat een heldere 
transparantie, goede communicatie en betrouwbaarheid 
voorop. Zodra daar twijfels over ontstaan moet er anders 
gewerkt worden. Als de partner zich daar niet bij wil 
aansluiten dan zijn de consequenties niet altijd plezierig 
maar wel noodzakelijk om het werk betrouwbaar te kun-
nen blijven uitvoeren.

Zoals gezegd heeft Stichting Harambee Holland er een 
nieuw partner bij gekregen. Wij hebben verschillende 
gesprekken met hem gevoerd over het werk dat we doen. 
Wij verheugen ons ten zeerste op deze nieuwe samen-
werking. Hierbij stelt hij zich graag aan u voor. 

“Ik heb Landbouwkunde gestudeerd in Kenia. Sinds 25 
jaar werk ik in het kader van ‘community development’ en 
ik zie niets liever dan dat gemeenschappen veranderen 
van passieve ontvangers van hulp in actieve en dynami-
sche initiatiefnemers m.b.t hun eigen ontwikkeling. Deze 
jaren heb ik als zelfstandige consultant veel ervaring 
opgedaan, niet alleen in Kenia maar ook daarbuiten. 
Nog onlangs ben ik door UNICEF Rwanda ingehuurd als 
internationaal adviseur om het Rwandese ministerie van 
Gezondheid te helpen bij het uitvoeren van een nationaal 
beleid om ondervoeding uit te bannen. Mijn werk bevond 
zich altijd op het grensvlak van overheid, buitenlandse 

Er staat een prachtig nieuw project te begin-
nen op deze lagere school in de omgeving van 
Mumias. 
De school hebben wij jaren geleden geholpen toen het 
dak van een van de lokalen er bij een storm was afge-
waaid. Dat dak is toen geheel vernieuwd. Ook hebben 
we in de begin periode een donatie voor boeken gedaan. 
Onze partner John Were heeft altijd contact met de 
school gehouden. Veel lokalen verkeren echter in deplo-
rabele staat. De Public Health Officer heeft onlangs 10 
van de 11 lokalen afgekeurd. Toch presteert de school niet 
slecht. Wij kregen de vraag om mee te helpen vier nieuwe 
lokalen te bouwen en administratieve ruimtes. Omdat 

goed water een probleem is en waterleiding ontbreekt, 
is de aanleg van watertanks voor de opvang van regen-
water onderdeel van het project. De klaslokalen worden 
voorbereid op de aanleg van elektriciteit. 

In aanwezigheid van Roel en Marianne heeft op  
10 september 2013 een vergadering plaatsgevonden 
over het project met alle betrokkenen, waaronder ook 
de overheid. Anders dan de afwachtende houding in het 
eerste gesprek is door vele gesprekken met de ouders  
hun enthousiasme enorm toegenomen en staan ze klaar 
om hun bijdrage in materialen aan het project te leveren. 
We verwachten dat het project volgens de nieuwe werk-
wijze begin 2014 van start kan gaan.

Nieuw project 

Indangalasia Primary School

Verschillende prachtige projecten staan klaar om uit-
gevoerd te worden. Heel veel mensen in Kenia staan 
achter ons en vragen, soms smekend, toch vooral door 
te gaan met het werk. Wij willen de mensen waar het 
om gaat, de leerlingen, de leerkrachten en de ouders 
niet teleurstellen. Graag willen wij de mensen die ons in 
de afgelopen periode in Kenia en in Nederland gesteund 
hebben hartelijk bedanken hiervoor. Daarbij hopen we 
van harte dat wij met de hulp van iedereen door kunnen 
blijven gaan met het prachtige werk waar we voor staan 
in West-Kenia. Er is nog zoveel werk te doen…….

donororganisaties en hulporganisaties. Ik kijk er dan ook 
erg naar uit om samen met Stichting Harambee Holland 
ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs ver-
betert. Mijn eerste project betreft de bouw van 4 klaslo-
kalen voor Kibunde Primary School. Ik ben getrouwd met 
Janet en samen hebben we drie kinderen. We wonen in 
het plaatsje Kiminini, niet ver van Kimilili.”
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Twee workshops voor de nieuwe 
technische school in Sikhendu 
Wat was het een feest op 25 september  
toen de twee workshops voor de nieuwe 
technische school in Sikhendu konden  
worden overhandigd. Vooral de leerlingen 
waren bijzonder geëmotioneerd toen zij  
hun nieuwe lokalen konden gaan gebruiken. 
Het is altijd gebruikelijk dat er toespraken 
worden gehouden bij zo’n feestelijke  
gebeurtenis. 

De overheid was vertegenwoordigd en zegde € 15.000 
toe om de school verder te helpen. Zo namen ook een 
meisje en jongen, beiden leerlingen van de school, het 
woord om hun blijdschap uit te spreken over de komst 
van hun nieuwe school. Het meisje deed een dringende 
oproep aan alle betrokkenen om hen te steunen goed 
onderwijs te krijgen. De jongen was zelfs tot tranen toe 
geroerd. Het was mooi om mee te maken hoe gemoti-
veerd deze kinderen zijn en blij zijn met de aandacht die 
ook deze vorm van onderwijs verdient. 

Twee weken later is een motorblok dat door een lid van 
Rotaryclub Breda –West werd gedoneerd, aangekomen 
op de school. Dit is een geweldige hulp om de kinderen 
die automonteur willen worden te helpen. Binnenkort 
zal Tools to Work gereedschappen naar de school sturen. 

Dank zij de medewerking van het Engelse 
echtpaar John en Jan Gribben uit Engeland  
is fr. Peter, die bij hen logeerde, ook in  
Nederland op bezoek geweest. Het was 
enorm leuk om hem enkele dagen in  
Nederland te hebben. 

Roel en Marianne organiseerden een avond met leden 
van ons bestuur en enkele vrijwilligers zodat iedereen 
hem hier kon spreken. Het werd een zeer genoeglijke 
avond voor allemaal. Fr. Peter liet ons later weten erg 
genoten te hebben.

Ook John Were kwam enkele dagen logeren. Er werd veel 
gesproken over het werk en eenzelfde soort avond werd 
georganiseerd om elkaar beter te leren kennen. Ook dit 
was een enorm plezierig bezoek.

Fr. Peter en John Were  
op bezoek in Nederland

Het nieuwe gebouw met 2 grote technische klaslokalen

Blije leerlingen voor hun nieuwe school
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Ongeveer drie jaar geleden is de stichting begonnen 
met het organiseren van cursussen en trainingen.  
Deze blijken een groot succes te zijn, gezien de grote 
belangstelling van de betrokkenen. 

Kwaliteitsverbetering goed 
georganiseerd 

N.a.v. ons 10-jarig bestaan in 2011, dat we 
ook in Kimilili hebben gevierd, hebben alle 
scholen die we geholpen hebben, zich op 
eigen initiatief verbonden aan elkaar door 
zogenaamde Harambee families te vormen. 
Zo kennen we de families van de kleuterscho-
len, de lagere scholen,de middelbare scholen 
en de technische scholen. Het doel van elke 
Harambee familie is om per schooltype te 
bespreken welke problemen zich voordoen 
op de scholen en hoe die aangepakt kunnen 
worden. 

De families komen regelmatig bij elkaar 
om deel te nemen aan de cursussen en de 
trainingen die onze stichting faciliteert maar 
ook om te overleggen, elkaar te adviseren 
en diverse zaken aangaande het onderwijs 
te bespreken. Het voorziet duidelijk in een 

behoefte. Zij hebben ook per afdeling een 
bestuur gevormd van voorzitter, secretaris 
en penningmeester. Om enkele voorbeel-
den van activiteiten te noemen: het maken 
van proefexamens als voorbereiding op de 
landelijke examens, elkaar op de scholen 
bezoeken om te leren van elkaar, bepalen 
welke opleidingsbehoefte er is, het verzame-
len van eenvoudige leermiddelen etc. Tijdens 
de trainingen komen aan de orde: verbeteren 
van het management, het maken van stra-
tegische plannen, discipline op school, het 
verbeteren van de prestaties, de verhouding 
met de schoolbesturen etc. Al deze cursussen 
en trainingen worden gegeven door onder-
wijsspecialisten uit Kenia zelf. Er zijn genoeg 
gekwalificeerde mensen die dit kunnen 
uitvoeren. Bovendien kennen zij de lokale 
situatie en dit werkt veel beter. De organi-
satie van de cursussen en trainingen ligt bij 
Tryphosa Nandasaba. 

In oktober hebben alle families overlegd over 
hun opleidingsbehoefte voor 2014. Met hun 
ideeën kunnen de activiteiten op opleidings-
gebied volgend jaar goed gepland worden.

Alle hoofden van de lagere scholen na de training
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Op deze lagere school, waar we reeds eerder een project 
hebben gedaan, zijn nu drie prachtige kleuterklassen 
verschenen. Deze voorzien in een enorme behoefte.  
Op de foto’s is te zien onder welke omstandigheden de 
kinderen voorheen les kregen en hoe ze er nu prachtig 
bij zitten. Het enthousiasme van de kinderen en de leer-

Nieuwe kleuterklassen voor 
Makunga Primary School 

krachten is overweldigend. Juist kleuteronderwijs is zo 
belangrijk als basis voor het vervolg van het onderwijs. In 
Kenia wordt dit vaak onderschat door de ouders die het 
belang er niet altijd van inzien. Maar nu wil iedereen wel 
naar school!

Hafoland Primary School is de trots van de 
mensen die wonen in een achtergebleven en 
arme streek bij  Kimilili. We zijn er begonnen 
met de bouw van een geheel nieuwe school 
die als voorbeeld moet dienen voor de andere 
scholen in de buurt. 

Vreugde en zorg   
Het hoofdgebouw is gebouwd in een U vorm. Het cen-
trale deel is klaar maar aan de lange zijden moeten nog 
11 klaslokalen afgebouwd worden. En die hadden ook al 
gerealiseerd moeten zijn.

Daarnaast zijn in een apart gebouw 3 kleuterklassen 
gebouwd die klaar waren tijdens ons laatste bezoek en 
officieel konden worden overhandigd. De vreugde hier-
over was groot. 

Tijdens die overhandiging van de kleuterklassen hebben 
Roel en Marianne vragen gesteld over de afbouw van de 
11 klaslokalen van het hoofdgebouw. De ouders, IcFEM en 
het parlementslid van de betreffende streek hebben nu 
de handen ineen geslagen om het project af te maken. 
We hopen dat IcFEM als partner haar verantwoordelijk 
hierin zal nemen. 
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Dit is een jonge school, gestart in 2007, die 
inmiddels door de overheid is erkend. Het  
is een gemengde school met 142 leerlingen.  
Het aantal neemt gestaag toe vanuit de na- 
bij gelegen lagere school met meer dan 800 
leerlingen. 

De kantoortjes voor de leerkrachten zijn nog onder-
gebracht in de lagere school, Dit is zeer onpraktisch 
aangezien iedereen 5 à 10 minuten moet lopen om bij 

Nieuw project 

St. Joseph’s Kamusinde  
Secondary school

Leerlingen in hun klas

Vergadering met het schoolbestuur over het project

de nieuwe middelbare school te komen. Ook voor het 
toezicht is dat geen goede gang van zaken. 
Via onze partner Fr. Peter zijn we met de school in  
contact gekomen en de vraag is natuurlijk of wij als  
stichting nieuwe kantoren op het land van de lokalen 
kunnen bouwen zodat alles bij elkaar is gelegen. Daarbij 
moeten de bestaande lokalen nog afgemaakt worden 
(pleisterwerk, verven, etc.) en is het goed om nog enkele 
toiletten te bouwen. 

Dit is de eerste school die met behulp van de nieuwe 
werkwijze gerealiseerd gaat worden.
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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, IBAN NL23 SNSB 0879 3591 61. 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

www.npndrukkers.nl

Kijk ook eens op onze website  
en facebook pagina!

www.ronschouwenaar.nl
Voor alle uw grafische uitingen en meer!

Wellicht een mooi Kerstkado? 
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 
 

Over leven  
in Kenia

Marianne Meijers - van Eijndhoven
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Over leven  
in Kenia

Marianne Meijers - van Eijndhoven

 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.

Voor alle uw drukwerk!


