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Onstuimige periode
Op dit moment heeft de stichting met tegenslagen te maken. De reden is de huidige politieke
situatie in Kenia, met name in Nairobi en het westen van het land, waar ook wij onze projecten
uitvoeren.

Ouders en leerlingen in actie voor de bouw van 3 kleuterklassen op Kitayi Primary school in Kimilili

Dit heeft behoorlijk veel invloed op de voortgang op het
werk van de stichting. Vanwege de veiligheid tijdens de
verkiezingen in augustus en oktober hebben Roel en
Marianne geen bezoek aan Kenia kunnen brengen afgelopen najaar, als ook vanwege privé omstandigheden.
Dat betekent niet dat er niets gebeurt ter plekke. Tatwa
werkt hard om de activiteiten te continueren, samen
met de andere partners. Hij en John Were, hebben al-

lebei een bezoek gebracht aan Nederland. We hebben
goede gesprekken kunnen voeren over de toekomst.
Ook is er voortgang wat betreft de projecten. Verderop
in deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken.
We wensen iedereen goede feestdagen toe en willen
u allen bedanken voor de niet aflatende steun aan ons
werk in West-Kenia. Ondanks de vele uitdagingen doet
ons dat heel erg goed.

samen bouwen aan
onderwijs in West-Kenia
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Toekomst van Stichting
Harambee Holland in Kenia
In de vorige nieuwsbrief hebben we een uitvoerig overzicht gegeven van de stand van zaken.
Vol vertrouwen zijn we nu reeds twee jaar bezig met het overdrachtsproces naar Keniaanse zijde. Op dit moment
hebben we met een grote uitdaging te maken. De verkiezingen in Kenia veroorzaken grote vertraging in de voortgang van de overdracht. Augustus dit jaar hebben er presidentsverkiezingen plaats gevonden. Daarna volgde eind
oktober een tweede ronde, nadat de oppositieleider het niet eens was met de uitslag van de eerste ronde.

Uiteindelijk is de huidige president Kenyatta herkozen
en beëdigd op 28 november. Afgelopen maanden, tot op
de dag van vandaag, lag het openbare leven stil in Kenia.
Dit had rechtstreeks consequenties voor de aanvraag
van de registratie van de Keniaanse stichting waar we
u eerder over berichtten. Nu is de registratie nog steeds
niet gerealiseerd en we hopen dat dat snel tot stand
komt. Het betekent dat we nu geen bankrekening kunnen openen, de fondsenwerving aan Keniaanse kant
niet op gang komt, we geen website kunnen lanceren en
andere PR activiteiten kunnen ontwikkelen. Een uiterst
vervelende situatie. Onze Keniaanse partners doen er
alles aan om de registratie voor elkaar te krijgen. We
blijven de moed erin houden. Het idee is dat Roel en
Marianne half januari naar Kenia gaan, mits de veiligheid
in het land dat toelaat. Daarover blijven we in contact
met onze partners. Los daarvan wordt er hard gewerkt
aan een strategisch toekomst plan. Tatwa heeft daar het
voortouw in genomen. Het is belangrijk dat we dit ter
plaatse met de partners en de scholen kunnen bediscussiëren om zo tot een eindvisie te komen.

Het vervoer van Tatwa bestaat uit een brommer die wij voor hem gefinancierd
hebben. Hij heeft hem zelf geverfd om Harambee Foundation Kenya te promoten. Dus voor hem geen 4-wheel drive

Bezoek Tatwa Machi en John Were aan Nederland
Tatwa bezocht Nederland van 2 t/m 11 juli en John van 17
t/m 21 oktober. Met beiden zijn vele gesprekken gevoerd
over de toekomst van de stichting. Er was een goede
vergadering met ons Nederlandse bestuur. Ook zijn
verschillende werkbezoeken afgelegd, zoals aan Martine
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Stoppelenburg, directeur van Bureau Internationale
Samenwerking in Tilburg, Tools to Work in Teteringen,
enkele financierende instanties en Wilde Ganzen in
Hilversum.

Samenwerking met Biblionef

Op 24 augustus jl hebben Roel en Marianne
een bezoek gebracht aan stichting Biblionef
in Den Haag. Deze organisatie werd in 1989
opgericht in Frankrijk, de eerste vestiging in
Nederland bestaat sinds 1992.
Hun visie luidt als volgt:
Teveel kinderen leren alleen lezen met behulp van een
schoolbord, een krijtje en misschien een oude krant.
Maar om met plezier te leren lezen, hebben kinderen
meer nodig. Biblionef stuurt nieuwe, mooie en spannende kinderboeken naar kinderorganisaties in ontwikkelingslanden. Ook helpen zij met het opzetten van
kleine bibliotheken, zorgen voor boeken in braille of met
extra grote letters voor blinde of slechtziende kinderen.
Ook laten zij boeken vertalen. Waar mogelijk worden
trainingen aan bibliotheekmedewerkers gegeven. Er
wordt hen geleerd om bibliotheken te organiseren en

kinderen te motiveren om te lezen. Daarbij wordt zoveel
mogelijk samengewerkt met mensen uit de regio. Sinds
de oprichting zijn er ruim 500.000 boeken verspreid.
Ook onze stichting heeft enkele bibliotheken gebouwd
op diverse lagere en middelbare scholen. Het aanschaffen van boeken levert nogal eens problemen op.
Daarom zijn wij een pilot begonnen met Biblionef om
ook op een lagere school waar wij net een bibliotheek
hebben gebouwd, Ugolwe Primary school, boeken via
hen aan te schaffen.
Het transport moet in principe door onze stichting geregeld worden. Echter voor de eerst pilot heeft Biblionef
hierin voorzien. Er worden 180 Engelse leesboeken aan
de school gedoneerd, die in een zending naar Oeganda
door de school binnenkort opgehaald kunnen worden.
We hopen dat er in de toekomst een samenwerking kan
ontstaan tussen hen en Harambee Foundation Kenya.
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STAND VAN ZAKEN

Lopende projecten
De bouw van sanitaire voorzieningen op Mitua Girls
Secondary school In maart van dit jaar hebben Roel en
Marianne een cheque van € 35.000 overhandigd op de
school zodat men kon beginnen met de bouw van toiletten en douches voor de meisjes die er intern verblijven. Intussen is het hele project afgerond. Een van de
snelst gerealiseerde projecten met een prachtig resultaat waar de foto’s getuigen van zijn. Waar de sanitaire
voorzieningen eerst bestonden uit een grote betonnen
plaat in de open lucht, vieze toiletten met een gat in
de grond, zien we nu prachtige voorzieningen die ook
zeker het leerproces indirect ten goede zullen komen.

Rose Wakoli, hoofd van de school
wil ons graag bedanken: “Ik neem de
gelegenheid te baat om Marianne en Roel
en de hele stichting Harambee van harte
te bedanken voor de sponsoring van de
sanitaire voorzieningen op onze school.
Het project kwam tot stand in 3 fases en nu is het afgerond. Wij zijn allemaal enorm blij met het project. Het is
prachtig geworden. De studenten zijn opgewonden en
trots dat ze op deze school zitten. De overheid heeft het
project geïnspecteerd op 14 november en hebben het van
harte goed gekeurd. Ze zeggen dat het project uniek is in
zijn soort in het hele land. Nogmaals heel hartelijk dank
en God bless Harambee Foundation Kenya!”
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Schoolbanken project Dank zij een gulle gift hebben
we gedurende de afgelopen drie jaren op verschillende
scholen donaties kunnen doen voor nieuwe schoolbanken, Nu zijn we aan de laatste scholen toegekomen die
hiervoor in aanmerking komen. Een van deze scholen
heet Yiro Mirumba. Onze partner in Nairobi, Jacob
Omondi, is nauw betrokken bij deze lagere school. Op
de foto de nieuwe schoolbanken.

Ook Ikapolok kreeg nieuwe schoolbanken. Het
hoofd van de school, Boniface Mamai, aan het
woord:
“Namens alle betrokkenen van
Ikapolok Primary school, wil ik onze
grote dankbaarheid als volgt aan u
doorgeven. Op dit moment zitten al
onze 600 leerlingen nu comfortabel
in de schoolbanken. Dat heeft een
grote impact op de resultaten van
de leerlingen:
1. Het handschrift van de leerlingen
is sterk verbeterd;
2. Omdat de kinderen comfortabeler zitten en meer
geconcentreerd zijn, zijn de resultaten verbeterd;
3. De uniformen van de leerlingen gaan niet meer zo snel
kapot en worden niet meer zo snel vies;
4. Het is gemakkelijker voor de meisjes met hun jurken 		
aan omdat ze niet meer zo moeilijk hoeven op te staan 		
van de vloer.
Concluderend kunnen we zeggen dat er voor het nieuwe
schooljaar 2018 veel meer nieuwe aanvragen zijn gekomen.
In 2017 hadden we al veel meer leerlingen, mede door de
nieuwe schoolbanken. Hartelijk dank Stichting Harambee
Holland en de donors voor dit project!”

Twee nieuwe projecten in samenwerking met
Harambee Foundation Kenia De projecten op Mitua
en Elukhari secondary school zijn de laatste 2 projecten
die tot stand gekomen zijn door volledige financiering
van donaties van Stichting Harambee Holland afgezien
van de ouderbijdrage en soms de overheidsbijdrage.
Samen met de partners zijn er nu twee projecten geïdentificeerd waarbij Harambee Foundation Kenya
50% van de gelden bijeen probeert te brengen en wij
in Nederland de andere 50%, in de hoop dat dat lukt
ondanks de vertragingen i.v.m. de registratie van
Harambee Foundation Kenya.
* Op Kitayi Primary school is hard een nieuwe kleuterschool nodig. Deze school wacht al heel lang op
onze steun en de ouders hebben de bakstenen voor het
gebouw al maanden geleden geproduceerd. De huidige

lokalen zijn afgekeurd door de inspectie. Nu wordt er
aan 3 klassen les gegeven in een lokaal. Dit is een groot
probleem voor de leerkrachten. De bouw betreft een
nieuw gebouw met drie klaslokalen voor de kleuters.
Wilde Ganzen zal hier ook een bijdrage aan de projectkosten leveren. De foto’s op pagina 1 geven een beeld
van het werk van de ouders en de leerlingen.
* Op Makunga Secondary School, net buiten Kimilili, is
er grote behoefte aan een schei- en natuurkunde lokaal.
De school telt 1000 leerlingen. Het parlementslid voor
dit gebied, Dr. Eseli, is gelukkig herkozen tijdens de verkiezingen. We werken al 10 jaar heel goed en intensief
samen met hem. Hij heeft toegezegd € 10.000 te willen
bijdragen aan het project. De ouders zijn bereid een
bijzonder grote bijdrage van € 20.000 te willen geven.
Ook aan dit project draagt Wilde Ganzen bij.
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De bouw van een bibliotheek op Elukhari Mixed
Secondary School Ook op deze school hebben we in
februari een cheque overhandigd, hier van € 17.700.
De bouw verloopt wat trager dan op Mitua Secondary
school. De samenwerking met alle betrokkenen ter
plekke varieert nogal. Maar op de foto’s is te zien dat
de bouw vordert. Onze partner John Were begeleidt het
project steeds prima. Echter de voltooiing laat nog even
op zich wachten.

Samenwerking Wilde Ganzen
Al vele jaren lang heeft onze stichting een
goede samenwerking met Wilde Ganzen. Op
dit moment zijn er in Nederland verschillende
particuliere initiatieven (PI’s) zoals de onze,
die in een stadium verkeren, waarin zij het
werk willen overdragen naar de landen waarin zij actief zijn.
Wilde Ganzen zoekt ook naar een manier hoe zij deze
PI’s kunnen ondersteunen om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook voor hen is deze ontwikkeling
nieuw. Door veel met elkaar te overleggen zijn we aan
het bekijken hoe van elkaar over en weer kunnen leren.
Zo organiseert Wilde Ganzen bijeenkomsten met PI’s
samen om te discussiëren en ervaringen uit te wisselen. Wij ervaren dit als zeer nuttig. Van de gelegenheid
maken we graag gebruik om Wilde Ganzen te bedanken
voor de bijdrage die zij aan onze stichting hebben gegeven. Niet alleen in financiële zin maar ook ondersteunend in advies en overleg.
Hierbij willen we ook Wilde Ganzen van harte feliciteren
met hun 60-jarig bestaan. Dit is op feestelijke wijze ge-
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vierd op woensdag 22 november bij Kontakt der Kontinenten in Zeist.
Een van de programmaonderdelen was een lezing van
Dr. Sara Kinsbergen, werkzaam aan de afdeling antropologie en ontwikkelingsstudies van de Radboud universiteit in Nijmegen. Zij onderzoekt al ruim 10 jaar de
effectiviteit van deze manier van ontwikkelingssamenwerking. Nu presenteerde zij haar vervolgonderzoek,
uitgevoerd in 2017, onder bijna 800 PI’s in Nederland.
Hoe staat het nu met de Particuliere Initiatieven in Nederland? Is er veel veranderd in het werkveld ? Hoe komt
de financiering van de projecten tot stand? Hoe kijken zij
aan tegen de toekomst? Vele onderwerpen kwamen aan
bod en het totaal gaf een goed beeld van de stand van
zaken van het PI van dit moment.

Change the game training
Tatwa Mwachi, de CEO van HFK in Kenia,
heeft de training “Change the Game” gevolgd.
Deze training wordt door Wilde Ganzen
georganiseerd en in Kenia zelf gegeven om
de lokale partners te helpen met het op orde
brengen van hun organisatie en met de fundraising voor de projecten. Zijn ervaringen.
“De training kwam voor mij goed van pas en op het
goede moment. Als CEO die een startende organisatie in
Kenia leidt met de ondersteuning van Stichting Harambee Holland, kwam deze training op het moment dat ik
het echt nodig had. Ik heb er een aantal vaardigheden
en inzichten geleerd waar ik als leider veel profijt van zal
hebben, evenals de andere partners van HFK want die
worden door mij geïnformeerd.
Onder andere heb ik geleerd hoe ik mijn fondsenwervende vaardigheden op lokaal niveau kan verbeteren, hoe

ik op een betere manier de verschillende ‘stakeholders’
bij het project kan betrekken, wat het belang is van het
spreiden van fondsenwerving over meerdere bronnen,
evenals de noodzaak om onze bekwaamheden in de
organisatie te versterken om daardoor de fondsenwerving extra kracht te kunnen geven. De vijf dagen zijn in
grote investering in mijzelf geweest. Ik begrijp nu hoe ik
de leden van de verschillende gemeenschappen hier kan
helpen te waarderen wat onze vrienden in Europa en
elders voor een lange tijd voor ons gedaan hebben met
hun ondersteuning.
Mijn dank gaat uit naar Marianne en Roel, het bestuur
van Stichting Harambee Holland en de partner in Kenia,
die het mij mogelijk hebben gemaakt deze training te
volgen. Ik kijk ernaar uit om met deze kennis een grotere bijdrage te kunnen leveren, ook naar de partners in
Kenia, om zo de gemeenschappen te ondersteunen bij
de projecten waar we bij betrokken zijn. Hartelijk dank!”
“En nu kunnen we de ontwikkeling in eigen hand nemen!”
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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

