Harambee nieuws
Jaargang 12, nummer 26, juni 2016
In deze uitgave o.a. | 2 Discussie toekomst Stichting Harambee Holland | 3 Leuk project Lunyu Primary School
| 4-6 Stand van zaken lopende projecten | 6 Fondsenwerving blijft een groot probleem | 7 Martha Odhiambo
neemt afscheid van het EARC | 8 15 jaar Stichting Harambee Holland

Stichting volop in beweging
De tijd schrijdt voort en het werk voor Stichting Harambee Holland gaat door. Dit jaar bestaat
de stichting 15 jaar. Als we hierop terugkijken is er heel veel tot stand gekomen in Kenia sinds
de stichting in 2001 werd opgericht.

Mede dank zij uw vaak niet aflatende steun en vertrouwen hebben meer dan 70.000 kinderen voordeel gehad
van betere omstandigheden op school.
Graag berichten we u weer over de laatste ontwikkelingen. Belangrijkste is de toekomst van de stichting die heel
veel aandacht vraagt. We informeerden u daar eerder over
en na het laatste bezoek van Roel en Marianne in Kenia
in februari/maart dit jaar is er weer nieuws te vertellen,

zoals ook over de laatste projecten. Eerlijkheidshalve
moeten we u helaas mededelen dat de fondsenwerving
ons op dit moment zwaar parten speelt. We doen ons
uiterste best de gang erin te houden.
Grote dank aan allen die ons op welke manier dan ook
trouw blijven om de projecten goed te blijven ondersteunen.

samen bouwen aan
onderwijs in West-Kenia
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Discussie toekomst
Stichting Harambee Holland
Ook tijdens het bezoek van Roel en Marianne in Het wordt ook steeds duidelijker dat Roel en Marianne
februari/maart is er veel aandacht uit gegaan
naar de overdracht van Harambee Foundation
Holland naar Harambee Foundation Kenya.
Veel vergaderingen met de partners zijn georganiseerd om hierover met elkaar van gedachten
te wisselen. Zo zijn we al zeker anderhalf jaar
bezig met dit ingewikkelde proces en voorlopig
is dit nog niet helemaal afgerond.
Het blijkt steeds meer hoe gecompliceerd deze transitie
in elkaar steekt. Het imago van de stichting ligt meest bij
Roel en Marianne. Zowel in Nederland als in Kenya zijn
zij toch het gezicht van de stichting. De partners in Kenia
moeten dit gaan overnemen en zich daadwerkelijk eigenaar voelen van hun stichting. Het loskoppelen van Nederland in alle activiteiten is moeilijk. In Kenia is men al
lang gewend om het initiatief van ons te laten afhangen.
Daarbij speelt het financiële gedeelte een erg belangrijke
rol. Ook dat aspect zal naar Kenia overgedragen moeten
worden in de toekomst. Niet gemakkelijk om in Kenia of
daarbuiten fondsen te werven. De oprichting van een Keniaanse stichting is daarbij noodzakelijk. En daar wordt
ook aan gewerkt.

Na de partners vergadering hebben we een gezamenlijke lunch.
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het werk niet tot in lengte van jaren kunnen volhouden.
Hun persoonlijke omstandigheden zorgen ervoor dat zij
binnen enige tijd het stokje willen overdragen. Goed om
daar nu de tijd voor te nemen.
Zij zien zichzelf in de nieuwe situatie in de rol van adviseur, waarbij het praktische werk volledig is overgenomen door de Kenianen. Of dit proces daadwerkelijk succesvol zal zijn hangt af van vele factoren. Op dit moment
wordt er alles aan gedaan om dit mogelijk te maken.
In Kenia praten de partners zelf verder over hun eigen
toekomst binnen de stichting. Het resultaat hiervan
wordt regelmatig gecommuniceerd met de stichting in
Nederland. Marianne en Roel hebben onlangs uitgebreid
gesproken met een consultant op het gebied van ontwikkelingssamenwerking om goed na te denken over hoe
we het hele proces goed kunnen laten verlopen. Dit bleek
een erg nuttige discussie. Een belangrijk gesprekspunt
was daarbij de betrokkenheid van de partners en hoe zij
hun rol in de toekomst zien.
Zodra er concrete voorstellen liggen berichten wij u
hierover. In september/oktober gaan Roel en Marianne
weer naar Kenia om verdere stappen te zetten. We hopen
u dan weer verslag te doen van de vooruitgang van dit
ingewikkelde proces.

Eigen initiatief op Lunyu Primary
School met een leuk project

Volledig afgelegen in het buitengebied van
Kimilili ligt Lunyu Primary school met 1030
leerlingen. Enkele jaren geleden heeft
de stichting er vier klaslokalen gebouwd.
De mensen die in dit gebied wonen zijn afhankelijk van
landbouw en wat vee. Niemand heeft elektriciteit. De
wegen zijn niet geasfalteerd, stenen huisjes vind je er
niet, alleen lemen hutjes. Deze school had afgelopen jaar
de meeste vooruitgang geboekt in de resultaten bij de
landelijke examens in 2015 van alle scholen die door onze
stichting zijn ondersteund. Enkele leerlingen die hun
laatste eindexamen goed hebben afgerond zijn gesponsord door de Equity Bank en kunnen zo met een beurs
gaan studeren. Echter er speelt meer op een school dan
alleen lesgeven. De scholen moeten financieel rond zien
te komen. De bijdrage van de overheid kent slechts een
klein bedrag voor onderhoud en andere aangelegenheden. Dit is lang niet genoeg om de school volwaardig te
laten functioneren.
Er zijn slechts enkele hoofden van scholen die initiatief
nemen en proberen eigen inkomsten voor de school te
realiseren. Zo ook Paul Simiyu, hoofd van Lunyu Primary
School. Hij is een gevarieerd programma gestart dank
zij het feit dan de school veel land bezit. In 2012 heeft
de school mais en bonen geplant en inmiddels geoogst.
Zo hebben de leerkrachten en enkele klassen lunch op
school. Van de opbrengst van de oogst kon ook een koe

gekocht worden zodat er melk op school kan worden
gegeven aan de kleuters. Het planten van groenten is
de volgende stap geweest om daarmee de lunch voor de
leerlingen te kunnen aanvullen naast de mais en bonen.
Ook heeft de school een visvijver waarin vis gekweekt
wordt. Vervolgens is de school een bananenkwekerij
begonnen. Dit alles is voor eigen consumptie bedoeld en
ook voor de verkoop in het dorp.
Ook op langere termijn is de school over het genereren
van inkomsten gaan nadenken. In samenwerking met
het ministerie van bosbouw is een boomkwekerij opgestart. Ongeveer 1000 zaden zijn geplant in een kas
voor bomen als bijvoorbeeld eucalyptus, die razend snel
groeien. Over een paar jaar zullen de bomen voor de verkoop veel geld kunnen binnen brengen voor de school.
Paul is een rolmodel voor vele scholen. Dit initiatief verdient zeker navolging. Hij draagt zij ideeën dan ook met
verve uit op andere scholen.
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STAND VAN ZAKEN

Lopende projecten
Sosio Youth Polytechnic
Dank zij het succes van de Singelloop op 4 oktober 2015
in Breda konden we snel beginnen met de bouw van de
slaapzaal voor meisjes inclusief sanitaire voorzieningen.
De lopers brachten € 10.000 bijeen voor het project, een
prachtig resultaat waarvoor nogmaals veel dank aan
allen die eraan meegedaan hebben. Ook Wilde Ganzen
droeg € 12.045 bij. De bouw werd met veel enthousiasme
aangepakt met een plaatselijke aannemer waar de stichting regelmatig mee samenwerkt.

Er is flink doorgewerkt en op de foto’s is het resultaat
goed te zien. Een leuke bijkomstigheid is dat de bouw
tevens wordt gebruikt als een plek waar de leerlingen
mee kunnen helpen en zo het geleerde in praktijk kunnen
brengen. Een soort stage op school! Zo werkt dat voor
verschillende vakken: metselen, loodgieterswerk, het
maken van de dakconstructie van hout etc. De aannemer
en zijn werkmannen en de desbetreffende leraar begeleiden de leerlingen en houden een oogje in het zeil. Het
werkt erg enthousiasmerend voor de hele school.

Zoals op de foto’s te zien is de ruwbouw nu voltooid. Van
binnen zijn er compartimenten gemaakt waar 16 kinderen samen komen te liggen in stapelbedden, zodat alle
kinderen niet in een grote ruimte slapen. De stapelbedden
staan doorgaans wel vlak tegen elkaar met een muskietennet erboven. Op het bed heeft elk kind een ijzeren
kleine koffer waar persoonlijk spulletjes in zitten.
Heel prettig is dat de toilet en douchegelegenheid zich nu
ook in het gebouw bevinden. Op dit moment moeten de
kinderen altijd naar buiten daarvoor, geen pretje!
De verwachting is dat het project rond september klaar
zal zijn, als Roel en Marianne weer in Kenia zijn. Veel kinderen zullen ongelooflijk blij zijn met deze nieuwe voorzieningen. We berichten er graag over eind van het jaar.

Schoolbanken project
Dank zij een gulle gever kunnen we een groots schoolbanken-project ondernemen. Op 9 scholen die onze
partners geselecteerd hebben worden momenteel een
flinke hoeveelheid schoolbanken gemaakt. Een groot
goed omdat de kinderen niet meer op de grond hoeven te
zitten en in een goede houding hun schoolwerk kunnen
doen. Ze kunnen nu bijvoorbeeld zittend in een schoolbank leren schrijven. Daarnaast is het les krijgen als je op

4

de grond moet zitten niet goed voor de concentratie.
Ook zit er vaak ongedierte in de gaten in de vloeren en
zitten de kinderen te krabben aan hun benen. Het project is gespreid over drie opeenvolgende jaren. Een timmerman maakt de banken, de ouders kunnen bijdragen
met hout zodat er nog meer schoolbanken gerealiseerd
kunnen worden.

St. Theresa’s Secondary School
Een project van de lange adem, niet elk project verloopt
vlekkeloos! Ook hier even een opfrisser: De eerste fase van
het project bestaat uit de bouw van een multifunctionele
hal en eetzaal, inclusief keuken op de begane grond. Op
de eerste verdieping komen klaslokalen en toiletten. Door
allerlei onverwachte problemen duurde de bouw veel
langer dan gepland. Tijdens de laatste bezoeken van Roel
en Marianne is er steeds weer veel overleg gepleegd om

ervoor te zorgen dan de voortgang erin werd gehouden
en het project tot een goed einde zou worden gebracht.
Geen eenvoudige klus voor alle partijen. Maar dank zij
veel geduld en vasthoudendheid konden we de tweede
fase ingaan en is er grote vooruitgang geboekt. Het ligt in
de bedoeling dat het project in juli zal zijn afgerond. Zoals
in de vorige nieuwsbrief al beschreven zijn er vele uitdagingen in het samenwerken met een andere cultuur. Die
overwinnen is waar we voor staan!

Kamusinga Primary School
Op deze lagere school zijn in het verleden verschillende
projecten gerealiseerd. Het laatste project bleek niet
het gemakkelijkste. Daarbij werden twee slaapzalen
gebouwd voor de weeskinderen op de school. Veelal
wonen zij thuis onder moeilijke omstandigheden.
Het zijn kinderen zonder ouders, die alleen wonen met

broertjes of zusjes, bij opa of oma of ouders die niet in
staat zijn voor hun kinderen te zorgen. Dank zij een aanvullende gift is begonnen met de aanleg van een sceptic
tank, het afbouwen van de sanitaire voorzieningen en
de beide slaapzalen. We hopen dat de kinderen er gauw
gebruik van kunnen maken!
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VERVOLG STAND VAN ZAKEN PROJECTEN
Kaptola Secondary School
Om nog even het geheugen op te frissen:
Het project op deze gemengde middelbare school betreft
de bouw van een nieuwe keuken. De werkomstandigheden voorde mensen die er werkten waren bar slecht.
Op 6 oktober heeft René Sprangers, voorzitter van de
Marthe van Rijswijk Foundation, de laatste steen van de
fundering gelegd. Inmiddels is de bouw ver gevorderd
zoals op de foto te zien is. De inrichting ervan vergt meer
tijd dan we dachten. Daarover is in Kenia tijdens het
bezoek van Roel en Marianne uitgebreid overleg gevoerd.
Met name over de indeling en de inrichting van de
keuken. We merkten dat mensen niet gewend zijn
vooruit te denken over hoe de keuken in te delen.
Nu ligt er een duidelijk plan op tafel en gaat het project
de laatste fase in. Drie grote kookpotten worden besteld
en de inrichting wordt afgemaakt. Ook van dit project
hopen we dat het afgerond is in september.

Fondsenweving blijft
een groot probleem

Lumineus
idee?

Meld het ons
alstublieft!

Helaas moeten wij aan iedereen mededelen dat de fondsenwerving op dit
moment een groot probleem is. Hier zijn verschillende redenen voor aan
te wijzen. Allereerst valt het niet mee om ons netwerk na 15 jaar nog verder uit te breiden. Des te meer waarderen we uw blijvende verbondenheid
aan ons in de afgelopen jaren om door te kunnen gaan met het werk.
Ten tweede zijn de subsidies die wij ontvingen van de overheid nu definitief gestopt. Toen wij nog gesteund werden
door EDUKANS bevatte hun bijdrage de helft van het
bedrag dat wij bij elkaar moesten brengen. Nu is dat geheel
weggevallen.
Ten derde is maatschappelijk gezien alle aandacht op dit
moment gericht op het vluchtelingenprobleem in Nederland en niet meer zo veel gericht op ontwikkelingslanden.
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Echter naar onze mening blijft het van groot belang mensen in hun eigen omgeving te ondersteunen. Daarbij speelt
onderwijs een cruciale rol. Twintig scholen hebben een aanvraag ingediend voor een project. De nood blijft hoog…..
Hoe wij het probleem van minder inkomsten moeten hanteren is nog niet duidelijk. Zoals u wellicht zult begrijpen is
dat ook voor de toekomst een groot probleem.
Mocht iemand een lumineus idee hebben: meld het ons
alstublieft!

Martha Odhiambo neemt
afscheid van het EARC

Vanwege de pensioengerechtigde leeftijd
heeft Martha afscheid moeten nemen van
haar EARC in Mumias. Gedurende vele
jaren heeft Martha met hart en ziel gewerkt
aan het verbeteren van de omstandigheden
waarin gehandicapte kinderen leven en heeft
ze veel aandacht besteed aan de begeleiding
van hun ouders.
Toen wij haar lang geleden voor het eerst ontmoetten
zagen we de grote behoefte die er bestond om deze
kinderen te ondersteunen. Samen met onze stichting
hebben we de afgelopen jaren op uiterst plezierige wijze
enkele prachtige projecten voor haar centrum kunnen realiseren. Martha is een van de mensen met wie wij enorm
prettig hebben samengewerkt in goed vertrouwen, dat
zij nooit heeft beschaamd. Een goede transparantie was
altijd het geval. We hebben ook uitdagingen gekend maar
die steeds in goed overleg kunnen oplossen. Zo kwam
een geweldig centrum tot stand met een grote impact op
het welbevinden van veel kinderen en hun ouders. Deze
EARC centra bestaan over het hele land. Inmiddels staat
het EARC in Mumias als het beste in heel Kenia aangeschreven. Er worden zelfs kinderen uit het buitenland

begeleid, zoals uit Oeganda en Tanzania. Dit heeft niet
alleen te maken met de mooie faciliteiten maar ook met
de toegewijde zorg van de mensen die er werken.
Ook zijn de projecten bij het EARC een prachtig voorbeeld
van een goede samenwerking tussen verschillende organisaties. Zo hebben wij als stichting veel tot stand kunnen
brengen met het Liliane Fonds, Tools to Work en Stichting
Eardrop. Dit was alleen mogelijk doordat Martha de samenwerking goed wist te coördineren.
Zij zelf zegt over de afgelopen jaren: “Ik beëindig mijn
werkend leven gelukkiger dan dat ik het begon:
• Ons EARC is het beste in het hele land.
• De houding van veel gemeenschappen tegenover
gehandicapte kinderen is veranderd.
• De mensen die er werken kunnen nu in een veel betere
omgeving onze kinderen begeleiden.
• De overheid steunt ons nu ook op diverse manieren.
Vroeger kregen wij geen enkele steun van hen.”
Wij wensen Martha nog een mooie toekomst toe en
wensen haar opvolgster Sellar en het hele team van het
EARC veel succes toe. Daar hebben we alle vertrouwen in!
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Stichting Harambee Holland
15 jaar feiten en cijfers
100 projecten
directe hulp aan 40 scholen
22 lagere, 13 middelbare, 4 technische scholen,
1 EARC
70.000 leerlingen hebben hierbij baat gehad
in vier counties in West-Kenia
111 nieuwe en 55 gerenoveerde klaslokalen
3 bibliotheken
6 kleuterscholen
138 toiletten
voorzieningen voor elektriciteit
tanks voor de opvang van regenwater
2.440 schoolboeken
47 computers
2520 drie-zits schoolbanken
volledig nieuwe lagere school van 16 klassen
nieuw schoolbegeleidingscentrum voor
gehandicapte kinderen
volledig nieuwe technische school
traumacounselling-programma voor scholieren
jaarlijkse trainingen voor schoolhoofden,
leerkrachten en oudercomités
totaal besteed € 1.440.000
kleinste project € 250
grootste project € 114.000
94 officiële overhandigingen van een project
regelmatig overleg met de lokale overheid
grote betrokkenheid van de lokale
gemeenschappen
6 lokale partners in Kenia
afstand tot Nederland: 6.800 km
partners in Nederland:
Impulsis/Edukans/Wilde Ganzen/Sukaisa
heel veel goede donoren die ons blijven steunen
enthousiast bestuur en vrijwilligers
oplage nieuwsbrief: 450 exemplaren
83 bestuursvergaderingen
10e plaats in Top 50 van Dagblad Trouw in 2012
CBF-certificaat sinds 1 januari 2013
Bredase Vredesprijs in 2014
meer dan 90% van de donaties
besteed aan projecten!

Voor al uw drukwerk!

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

WWW.NPNDRUKKERS.NL

Stichting Harambee Holland te Bavel.
E-mailadres: info@harambeeholland.nl
Comité van Aanbeveling:
• Peter van der Velden, oud-burgemeester van Breda

www.studioterzake.nl

Voor al uw grafische vormgeving en meer!
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• Mr. Mukhisa Kituyi, vm. Minister van Handel en Industrie in Kenia
• Kurt Lindijer, Afrika-specialist en journalist in Nairobi
• Paul Rosenmöller, Programmamaker

samen bouwen aan
onderwijs in West-Kenia

