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Het werk binnen de stichting gaat gestadig voort, echter niet zonder de nodige uitdagingen. 
In Kenia zijn op dit moment wel 20 aanvragen binnengekomen bij onze partners van  
mensen die een project op hun school willen. De overheid wil meer met ons samenwerken. 
Ook Stichting Harambee Holland begint te ondervinden dat de fondsenwerving moeilijker 
wordt, terwijl de vraag in Kenia dus alleen maar groter wordt. 

In deze uitgave o.a. | 2 Een prachtige inktvlekwerking! | 2 Fondswerving niet gemakkelijk  | 3 PR-groepje aan de 
slag | 4-6 Stand van zaken lopende projecten | 6 Workshop over Community Development | 7 Discussie toekomst 
Stichting Harambee Holland  | 7 Nieuwe partner in Kenia, Jacob Omondi | 8 Afscheid van Johan van Uffelen

We zijn zowel in Nederland als in Kenia begonnen met  
een uitgebreide discussie over de toekomst van onze 
stichting. De bouwprojecten lopen gewoon door en van 
de workshops en trainingen ondervinden de deelnemers 
veel profijt. Roel en Marianne en de partners hebben 
tijdens hun laatste bezoek een zinvolle workshop mee-
gemaakt van Auma Okwany en Elisabeth Ngutuku over 

Steeds meer samenwerking!

community development.Het contact met onze partners 
is bijzonder goed, ook onderling weten zij elkaar te  
steunen in het werk. Dit betekent dat er heel veel over-
legd moet worden op diverse niveaus: met de scholen,  
de overheid, de partners etc. Over al deze onderwerpen 
en meer vindt u weer van alles te lezen in deze nieuws-
brief.

samen bouwen aan  
onderwijs in West-Kenia
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Rosalyne is kleuterleidster op Lutonyi  
Primairy School in Kimilili. Zij is een erg  
enthousiaste deelneemster aan de work-
shops en trainingen voor de leerkrachten van 
de kleuterscholen. 

Toen Roel en Marianne net aangekomen waren in Kimilili 
afgelopen februari kwamen zij haar tegen op de markt.
Rosalyne vroeg hen te komen naar een workshop die zij 
zelf had georganiseerd voor leerkrachten van kleuter-
scholen die geen lid zijn van de “family” van kleuterleer-

Workshop Rosalyne

Een prachtige inktvlekwerking! 

krachten. Ten slotte kan de stichting niet alle leerkrach-
ten bereiken. Rosalyne wilde haar kennis, opgedaan 
in onze workshops, delen met anderen. Tot haar grote 
verbazing kwamen hier ongeveer 45 leerkrachten van 
andere scholen op af. Ze vertelde enthousiast over wat ze 
allemaal had geleerd en ook in praktische zin wist ze goed 
instructie te geven over het maken van leermiddelen met 
lokale materialen. Een prachtig voorbeeld van hoe zinvol 
onze workshops en trainingen zijn en zo nog veel verder 
worden gebracht dan onze eigen groep van leerkrachten. 

Geweldig gedaan Rosalyne! 



PR groepje aan de slag 
Aangezien de fondsenwerving op dit moment meer aandacht nodig 
heeft, is in het bestuur besloten de PR van de stichting te verbeteren. 
Onder de bezielende leiding van Johan van Uffelen is een groepje van 
vijf personen drie keer bij elkaar geweest om te praten hoe we de  
stichting beter onder de aandacht kunnen brengen. 

Lid van de groep zijn ook Ron Schouwenaar, Dick van Craaikamp, 
Sjoerd Kuyten en Luuk Meijers. Een van de belangrijkste aandachts-
punten vormt de social media. Met name de twee jongere leden  
van de groep, Luuk en Sjoerd, weten hier alles van en zij hebben  
samen een voorstel gemaakt hoe we dit kunnen aanpakken.  
Hiermee gaan we de komende tijd aan de slag.

Dus voor diegene die wat met facebook doet, 'Like us' en  
deel de berichten, hoe meer positieve aandacht - hoe beter!

Graag delen we met u onze zorgen over de fondsen-
werving. De afgelopen jaren heeft de stichting een 
constante stroom aan financiële middelen gehad. Dat 
werd mogelijk door onze vaste donateurs, acties, giften 
n.a.v. verjaardagen of jubilea, bijdragen van stichtingen 
met geld maar zonder projecten waar wij een voorstel 
voor een project mochten indienen. Ook kregen we 
veel inkomsten via subsidie van de overheid, meestal 
was dit een bijdrage die we via IMPULSUS, EDUKANS 
en Wilde Ganzen mochten ontvangen. Ook stichting 
SUKAISA uit Amsterdam wist ons op fantastische wijze 
te ondersteunen.

In bovenstaande situatie zijn veel veranderin-
gen opgetreden. Donateurs veranderen  
soms van goede doel. Door persoonlijke om-
standigheden is SUKAISA niet meer  
voor 100 % in staat de stroom op gang te 
houden maar blijft gelukkig wel actief voor 
ons voor zover dat mogelijk is. De subsidie 
van de overheid is weggevallen vanwege  
alle bezuinigingen bij het Ministerie van  
Ontwikkelingssamenwerking.  
 

Fondsenwerving niet  
gemakkelijk

Subsidies houden soms helemaal op te 
bestaan voor vele organisaties in Nederland 
zodat we met elkaar proberen geld bijeen  
te krijgen met meer mensen terwijl er  
minder geld beschikbaar is. Dit is voor ons 
een zorgelijke ontwikkeling.

We blijven ons uiterste best doen om creatief 
te werken aan het op peil houden van onze 
financiële situatie. Kunt u ons helpen met 
nieuwe ideeën hierover, dan houden we ons 
van harte aanbevolen. Nu we een steeds  
betere naam in Kenia krijgen en ons werk er 
toe doet, krijgen we steeds meer aanvragen 
en die zouden we graag willen honoreren. 
Maar niks is mogelijk zonder een goede 
financiële situatie.

Onderwerp van gesprek met onze partners 
in Kenia is ook dat we bekijken in hoeverre 
fondsenwerving in Kenia mogelijk is.  
Maar cultureel gezien heeft men daar een 
heel ander kijk op. We proberen ook de  
community en de overheid meer te laten 
bijdragen aan projecten.

Maar de nood blijft onverminderd groot…..

Facebook Like Button CMYK / .eps
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kijk naar www.facebook.com/stichtingharambee
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STAND VAN ZAKEN 

Lopende projecten

Indangalasia Primary School 
In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het 
prachtige project dat we hier hebben kunnen realiseren. 
Vijf nieuwe klaslokalen, kantoren en wateropvang. Dank 
zij een goede aanvullende gift en door een bijdrage van de 
overheid kan nu voor een totaalbedrag van € 2700 meu-
bilair aangeschaft worden, dat nodig is om de klaslokalen 
goed in te richten. De school profiteert enorm van de 
nieuwe faciliteiten. 

Ugolwe Primary School 
Hier is begonnen met de bouw van de bibliotheek. Dit 
was later dan gepland omdat de school nieuwe grond 
heeft gekregen van de buren, nodig om het gebouw goed 
op het totale terrein van de school te kunnen plaatsen. 
De bibliotheek wordt straks ook gebruikt door de ge-
meenschap en de toegang mag de lessen niet verstoren. 
Op dit moment wordt er hard gewerkt onder de bezie-
lende leiding van onze partner John Were.

De werkplaats van de EARC
In samenwerking met het Liliane Fonds is er een prach-
tige werkplaats gebouwd bij dit centrum voor gehan-
dicapte kinderen in Mumias. Nu kunnen hier voortaan 
ook hulpmiddelen en aanpassingen gemaakt, vermaakt 
en gerepareerd worden voor de kinderen, zoals loop-
hulpmiddelen, spalken, rolstoelen e.d. Er worden enkele 
medewerkers aangesteld die hier komen te werken en 
het zal ook een opleidingsplaats worden voor jongeren 
die een technische opleiding volgen of ervaring willen op-
doen. Het salaris van de medewerkers zal worden betaald 
door de overheid. Stichting Harambee Holland heeft een 
aanvullende bijdrage geleverd om het gebouw te kunnen 
voltooien en draagt zorg voor de inrichting zoals gereed-
schappen, meubilair en machines.  
Tools to Work uit Teteringen, die oude gereedschappen 
opknapt, heeft in een container gereedschappen ge-
stuurd. Ook Stichting Eardrop uit Nederland profiteert 
van het gebouw omdat zij er een klein kantoortje krijgt. 

Zij gaan hoortoestellen aanmeten en repareren voor 
dove kinderen. Dit project is een prachtig voorbeeld van 
hoe we met meerdere organisaties het optimale kunnen 
halen uit de realisatie van dit project. In september zal 
het project officieel worden geopend. 
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Musembe Primary School
Musembe Primary school is een van de armste scholen 
die we in al die jaren bezocht hebben. Een school die erg 
afgelegen ligt langs een zandafgraving. Met nauwelijks 
bomen op het schoolterrein liggen de lemen gebouwtjes 
te blakeren in het felle zonlicht. Er is een half afgebouwd 
stenen lokaal voor kleuters, maar het geld van de over-
heid is op en nu gebeurt er niks meer. We kennen het 
schoolhoofd van de RK kerk, die de moed er nog net in 
weet te houden. 
 
Er gaan elke dag 520 kinderen naar school. De faciliteiten 
zijn er abominabel. Zelfs het schoolhoofd en de leerkrach-
ten hebben geen fatsoenlijk meubilair om aan te werken. 
Een paar gammele stoelen en een lage tafel moeten  
als bureau dienst doen. Daarnaast zitten de meeste  
leerlingen in het stof op de grond. Als eerste aanmoedi-
ging hebben we een donatie kunnen doen om meubilair 
aan te schaffen voor leerlingen en leerkrachten. Het is 
een school die in de toekomst wellicht voor meer onder-
steuning in aanmerking komt.

Dank zij een aanvullende donatie worden er nu ook twee 
aangepaste toiletten gebouwd die een voorbeeldfunctie 
krijgen over hoe kinderen met een handicap naar toilet 
kunnen gaan. Ouders kunnen nu beter geïnstrueerd 
worden. 

In de loop der jaren is hier een schitterend centrum gerea-
liseerd met prachtige faciliteiten. Een hoofdgebouw met 
diverse behandelruimtes en kantoren, de werkplaats, een 
aangepaste speeltuin en aangepaste toiletten. Het EARC 
is nu het beste in zijn soort in het hele land en kinderen 

Sikhendu Youth Polytechnic     
Nadat we veel problemen hebben weten te overwinnen 
bij het project op deze school, de bouw van twee work-
shops, is het aantal leerlingen enorm toegenomen. Ook 
kon worden overgegaan tot de officiële overhandiging 
van de gereedschappen van Tools to Work uit Teteringen 
die op de school waren aangekomen. Allerlei gereed-
schappen voor hout en metaalbewerking maar ook naai-
machines e.d. stonden uitgestald. Het was een grootse 
happening waarbij wel 600 mensen aanwezig waren, 
waaronder veel overheidsfunctionarissen.
Ook enkele gehandicapte jongens profiteren van het 
technisch onderwijs zoals op de foto te zien is. De sa-
menwerking met de overheid is hier erg goed tot stand 
gekomen. Zij financieren het transport van de gereed-
schappen vanuit Nederland!

komen van heinde en ver om geholpen te worden, zelfs 
uit het buitenland. 
 
Dit was alleen mogelijk door de prachtige samenwerking 
tussen de vele betrokkenen: de medewerkers van het 
EARC, onze partner John Were, de Keniaanse overheid, 
het Liliane Fonds, Tools to Work, Stichting Eardrop en 
onze Stichting Harambee Holland. Dank aan de mensen 
die hieraan een prachtige bijdrage hebben geleverd.  
De grote impact van het project op de kinderen is nu al 
bewezen!
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Workshop over Community Development  
Toen Marianne en Roel in Kenia waren hebben Auma 
Okwany en Elisabeth Ngutuku een twee daagse work-
shop gegeven aan henzelf en de lokale partners van 
de stichting over community development.

Het waren erg inspirerende dagen waarin uitgebreide  
discussies plaatsvonden over hoe wij hier in onze  
stichting in het dagelijks werk mee omgaan en ook  

hoe we dit aspect van het werk kunnen verbeteren. 
Daarin hebben we veel geleerd van Auma en Elisabeth. 
Het heeft te maken met eigenaarschap van het project 
en de betrokkenheid van de community, wat dit met  
hen doet, de impact van een project en achtergronden. 
Wij willen hen van harte bedanken voor hun inzet op 
beide dagen. 

VERVOLg STAND VAN ZAKEN PROJECTEN

Elukhari Primary School
Elukhari Secondary school heeft een verzoek ingediend 
om ondersteuning voor de bouw van een bibliotheek 
zodat de leerlingen veel informatie kunnen krijgen.  
De school ligt op een afstand van twee uur rijden van 
Kimilili vandaan. Onze partner John Were heeft er veel 
voorwerk gedaan voordat wij een bezoek brachten aan 
de school. Het verzoek was duidelijk maar er was nog 
veel onduidelijkheid bij alle betrokkenen over hoe je een 
project aanpakt.  

Veel overleg is door John gevoerd om te spreken met de 
school, de overheid, de ouders en de gemeenschap over 
hun eigen bijdrage aan het project. Op de foto is te zien 
dat de ouders al aardig wat werk verzet hebben in de 
vorm van het maken van bakstenen. De aanvraag met 

Ikapolok Primary School   
Op deze lagere school die vlak bij de Oegandese grens  
is gelegen wordt op dit moment een groot project uit-
gevoerd ten behoeve van de bouw van 5 klaslokalen en 
watertanks. Onze partner ter plekke is fr. Peter, die sinds 
anderhalf jaar in dit nieuwe gebied woont.  
Ook deze school wordt bevolkt door een groot aantal 
leerlingen, bijna 700 waarvan 350 jongens en 350  
meisjes. Er is momenteel een groot gebrek aan klas-
lokalen omdat enkele lokalen die in deplorabele staat 
verkeren, zijn afgekeurd door de overheid. Van drie klas-
lokalen is zelfs het dak eraf gewaaid bij een storm. Deze 
lokalen kunnen nu niet gebruikt worden. Daardoor zijn 
de overige lokalen overvol. Opvang van hemelwater is 
belangrijk via de dakgoten naar watertanks. Nu brengen 
de kinderen water mee van huis in kleine jerrycans.  

Op dit moment staan de muren van het nieuwe gebouw 
en kan aan de bouw van het dak begonnen worden. Ook 
de moeders helpen mee in het kader van community 
development, zoals op de foto te zien is. 

een bijdrage van onze stichting ligt nu bij ons maar de 
fondsenwerving moet nog beginnen…..
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Discussie toekomst  
Stichting Harambee Holland
In onze vorige nieuwsbrief van december 2014, 
vertelden we al over het feit dat binnen de  
stichting zowel in Nederland als in Kenia  
nagedacht wordt over hoe de toekomst van  
de stichting eruit zal moeten zien en met  
name hoe de continuïteit gewaarborgd blijft.  
Er zijn heel veel energie en financiële middelen 
gestoken  in het werk van de stichting. Iedereen 
is het erover eens dat te zijner tijd ook de opvol-
ging van Roel en Marianne in Kenia zelf ligt.

Dat is niet van de ene op de andere dag geregeld maar  
zal stap voor stap tot stand moeten komen.  Daartoe  
liggen een aantal onderwerpen op tafel om samen met 
de Keniaanse partners te bespreken. Een eerste stap is  
de registratie van een Keniaanse organisatie, hoe moet 
die geregistreerd worden en welke rechtsvorm moeten 

we daarvoor kiezen. Het is nodig een kantoortje te  
stichten om de zichtbaarheid van de stichting te  
vergroten en waar zou dat moeten komen. Hoe ziet  
de organisatie eruit en wat is de rol van de diverse 
mensen die bij onze stichting betrokken zijn. Hoe is de 
verhouding met Nederland. Hoe vangen we de grote 
afhankelijkheid van Nederland op qua fondsenwerving. 
Is totale fondsenwerving in Kenia mogelijk en aan welke 
voorwaarden moet je voldoen om enig succes te hebben.
Allemaal vraagstukken die een antwoord vergen.
Op 2 maart heeft er een vergadering plaatsgevonden  
in Kisumu, waarbij naast de Keniaanse partners ook  
Ad van Ardenne, onze voorzitter, en Sjaak ten Hove,  
onze penningmeester, aanwezig waren. Jowi Otieno,  
een leraar aan de universiteit van Eldoret die we wel  
vaker raadplegen over algemene zaken, was eveneens 
aanwezig. Het zijn de eerste gesprekken en beslissingen 
zijn nog niet genomen. 

Wij houden u op de hoogte.

Mijn naam is Jacob Omondi en mijn achter-
grond ligt op het gebied van financieel en 
strategisch management. 

Op dit moment ben ik de CEO van Parklands Sportsclub, 
een grote multiraciale sport en recreatieclub in het centrum 
van de Keniaanse hoofdstad Nairobi.
Gedurende langere tijd was ik getuige van de enorme groei 
en transformatie van Ugolwe Primary School. Deze school 
is gelegen naast het ouderlijk huis in mijn geboortedorp,  
Sidindi. Deze transformatie betrof niet alleen de school 
maar had veel effect op ons hele dorp. 
 
Gegeven de achtergrond van het gebied, begreep ik wel  
dat deze transformatie uitgevoerd werd door een gepassi-
oneerde, veerkrachtige organisatie met een duidelijke visie. 
Het duurde niet lang voordat ik de goede mensen ontdekte 
achter deze transformatie in dit kleine dorp. Door de heer 
John Were, partner van de stichting, werd ik voorgesteld 
aan Roel en Marianne van Stichting Harambee Holland.  
De rest is geschiedenis zoals ze altijd zeggen: Sindsdien  
ben ik deelgenoot van de familie van Stichting Harambee 
Holland en voorbereid om samen met alle andere partners 
de doelstellingen en waarden van de stichting uit te dragen. 
LANG LEVEN STICHTING HARAMBEE HOLLAND.

Nieuwe partner in  
Kenia, Jacob Omondi
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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, oud-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

www.studioterzake.nl

Voor al uw grafische vormgeving en meer!

 
Op 2 juni hebben we afscheid genomen van ons bestuurs-
lid Johan van Uffelen. Hij heeft te kennen gegeven, na 
zesenhalf jaar in ons bestuur te hebben gezeten, een 
andere weg te willen inslaan. Dat is enorm jammer want 
we hebben de inbreng van Johan altijd zeer gewaardeerd. 
Zeker nu de PR-groep aan de slag is gegaan, zullen we  
zijn inbreng daarbij erg missen. Het bestuur is inmiddels 
begonnen met het zoeken van een opvolger. Voor al die 
jaren in ons bestuur zeggen we je heel hartelijk dank, 
Johan!

Voor al uw drukwerk!

Afscheid van  
Johan van Uffelen 

Kijk ook eens op onze website  
en facebook pagina!

samen bouwen aan  
onderwijs in West-Kenia


