Harambee nieuws
Jaargang 14, nummer 30, juni 2018
In deze uitgave o.a. | 2 De toekomst in Kenia | 7 Oproep | 4 Stand van zaken lopende projecten
6 Change the game training | 6 Uitdaging met betrekking tot hoofden van scholen | 7 Bezoeken nieuwe
overheidsmedewerkers | 7 Nieuwe Privacy wetgeving | 8 17 jaar Stichting Harambee Holland

Harambee Foundation Kenya
Eindelijk is het zover: de registratie van Harambee Foundation Kenya is een feit en het
langverwachte certificaat is ontvangen. Na veel geduld kunnen we nu een belangrijke stap
zetten naar de toekomst.

Makunga PS alle kinderen in groene uniformen.

In het voorjaar van 2018 zijn Roel en Marianne twee
keer naar Kenia geweest. Beide bezoeken waren uiterst
nuttig. Er waren vele uitdagingen die om een oplossing
vroegen. Daarbij speelt de discussie rond de toekomst
een belangrijke rol. Er zijn weer projecten bezocht en
afgerond. Na de laatste landelijke verkiezingen hebben

Roel en Marianne samen met Tatwa Mwachi nieuwe
vertegenwoordigers van de overheid bezocht. Er staat
een documentaire op stapel waaraan onze stichting
gaat meewerken. Hierover en nog meer nieuws vindt u
in deze dertigste nieuwsbrief.

samen bouwen aan
onderwijs in West-Kenia
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Toekomst van Stichting
Harambee Holland in Kenia
Even uitleggen: Het woord Harambee in de naam van de nieuwe stichting is niet goedgekeurd door de overheid
omdat dat het motto van Kenia is en een beschermd woord is. Daarom hebben we voor een woord gekozen dat
ook met een H begint, nl Hongera, hetgeen gefeliciteerd betekent in het Swahili. Plaatselijk blijven we bekend als
Harambee Foundation Kenya (HFK).

Een van de redenen waarom het zinvol was dat Roel en
Marianne twee maal naar Kenia zijn geweest is de toekomst van de stichting. We schrijven er in iedere nieuwsbrief over. Het is erg ingewikkeld om alle facetten van
een overdracht goed te laten verlopen.
Er zijn weer verschillende vergaderingen geweest over
hoe we samen met de partners het beste het werk kunnen continueren.
De registratie
De registratie van de Keniaanse stichting “Hongera
Foundation Kenya” is eindelijk rond. Tijdens het laatste
bezoek kwam plotseling boven tafel waar het probleem
zat. Dank zij de hulp van o.a. parlementslid Hon. Dr.
David Eseli is er duidelijkheid gekomen. We zijn allemaal
enorm blij dat we nu verder vorm kunnen gaan geven
aan de toekomst van de stichting; het geeft een enorme
boost aan de motivatie van de partners in Kenia.
Transitieplan
Inmiddels ligt er een voorlopig “transitieplan” waarin
in grote lijnen de plannen op papier vast liggen. Dit is
opgesteld door de Keniaanse partners. Het vraagt nog
verdere invulling en discussie om in detail de plannen uit
te werken, niet alleen in organisatorische zin maar ook
hoe we dit financieel kunnen regelen.
Praktische zaken
Diverse zaken zullen nu geregeld moeten worden zoals:
werkruimte, website, visitekaartjes, publiciteit etc.
Partners
Onze partner Mr. John Were heeft aangegeven niet
meer direct betrokken te willen zijn bij het werk van de
stichting. Zijn leeftijd speelt een belangrijke rol, hij is
nu 81 jaar en heeft zich een leven lang bezig gehouden
met onderwijs. Hij wil wel graag op afstand als adviseur
optreden. We zijn erg blij dat hij ons in de toekomst nog
wil bijstaan met zijn nuttige en welgemeende adviezen.
Tatwa Mwachi vervult een belangrijke rol in de dagelijkse werkzaamheden als CEO. Fr. Peter blijft intensief
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betrokken zoals ook Jacob Omondi in Nairobi. Zij zorgen
voor de continuïteit. Echter we hebben meer mensen
nodig om het werk goed te kunnen uitvoeren. Inmiddels hebben drie Kenianen zich bereid verklaard om de
nieuwe organisatie te gaan ondersteunen. Dat zijn Joyce
Khanali, Wycliffe Wamoyo en Charles Kajuma. Joyce kennen we al ruim 13 jaar als een zeer toegewijd hoofd van
scholen waar we projecten hebben uitgevoerd. Zij is zeer
betrokken, met veel ervaring op het gebied van onderwijs en bovendien een vrouw. Wycliffe is toezichthouder
op bouwprojecten voor Bungoma County en heeft tevens veel management ervaring. Charles gaat als hoofd
van basisschool Murumba Yiro binnenkort met pensioen
en wil zich ook graag inzetten voor HFK.

Marianne en Roel bij Fr. Peter aan het ontbijt na de mis met het kerkbestuur.

ben. Daar kan HFK geïntroduceerd worden via sommige politici. Ons bestuurslid Maddy van den Corput
die zich bezig houdt met onze fondsenwerving ondersteunt Tatwa daarin. Ook helpt de cursus “Change the
Game” in Nairobi (georganiseerd door Wilde Ganzen)
die Tatwa gevolgd heeft. HFK heeft ook mogelijkheden
om internationaal fondsen te werven. Tatwa kan nu
eindelijk zijn contacten in Zwitserland aanspreken.
Het zijn allemaal ideeën waarvan we nog niet weten of
die gaan lukken. In ieder geval gaan we ons er volledig
voor inzetten om te kijken of deze wegen succesvol
kunnen zijn. Voorlopig blijven we vanuit Nederland ook
projecten financieren, zij het met een kleinere bijdrage.

Rol Roel en Marianne
Marianne en Roel besloten om geen deel uit te maken
van het Keniaanse team. Op die manier willen zij benadrukken dat de initiatieven en uitvoering geheel aan
Keniaanse zijde komen te liggen. Wel blijven zij voorlopig
betrokken bij aanvullende ondersteuning van de fondsenwerving en in een adviserende rol. Wij kunnen niet
verwachten dat in Kenia de fondsenwerving meteen
op hetzelfde peil ligt als in Nederland. Ook blijven zij
de komende tijd meedenken over de uitdagingen die
Hongera Foundation Kenya tegenkomt. Het betekent
ook dat in de nabije toekomst Roel en Marianne minder
vaak naar Kenia zullen afreizen om zodoende het werk
meer aan de Kenianen over te laten.

• Overheadkosten en vrijwilligerswerk
Roel en Marianne hebben altijd belangeloos het werk
voor de stichting kunnen doen. Echter in Kenia bestaat
er niet echt een cultuur van vrijwilligerswerk. Het
vraagt een andere manier van denken om in Kenia zelf
een bijdrage aan HFK te kunnen geven.
Daarbij komen er meer overheadkosten dan voorheen,
zoals kantoorartikelen, eventueel huur kantoor, vergoedingskosten etc. In de toekomst zullen die kosten
als toeslag op de projectkosten worden meegenomen. Roel en Marianne zijn ook in gesprek met Wilde
Ganzen om in een gezamenlijke zoektocht, actie te ondernemen om de beginfase van de nieuwe stichting te
ondersteunen, eventueel ook met financiële middelen.

Uitdagingen in Kenia
Om HFK goed te laten functioneren zijn er naast alle
praktische en organisatorische zaken meer uitdagingen:

• Vertrouwen
Wanneer wij als blanken aan de onderwijsprojecten
in Kenia aan het werk zijn, hebben we vrij snel het
vertrouwen gekregen van de betrokkenen ter plaatse.
Dit komt met name door het feit dat wij de financiële
middelen bij elkaar brengen en veel mensen blij zijn
met elk advies en ondersteuning van mensen uit de
westerse wereld. Echter nu dat verandert en de scholen rechtstreeks met de Keniaanse partners te maken
krijgen, is het belangrijk dat zij ook vertrouwen in
hun eigen mensen krijgen. Als partners hadden zij dat
zeker al, maar nu de blanke ondersteuning meer naar
de achtergrond verschuift, zal moeten blijken of het
vertrouwen blijft.

• Fondsenwerving is niet gemakkelijk.
Wanneer het grootste deel van de financiering uit
Nederland wegvalt zullen we naar andere manieren
van financiële ondersteuning op zoek moeten. Dat kan
in Kenia zelf door oud-leerlingen van de scholen waar
een project wordt uitgevoerd, het zgn “old boys network”. Sommigen hebben een goede baan en kunnen
hun netwerk inzetten. Ook de overheid gaat steeds
meer bijdragen. Daarnaast activiteiten organiseren en
bedrijven benaderen die ook een goede doelen pot heb-

Oproep
Nu we in deze belangrijke fase zijn gekomen van de overdracht naar de Keniaanse stichting blijft het van groot
belang dat u ons financieel wil blijven ondersteunen. De overdracht brengt ook kosten met zich mee die op dit
moment niet direct project-gerelateerd zijn. Uiteindelijk is nu het moment daar, waarop we hopen dat we erin
slagen ons werk van de afgelopen jaren goed te kunnen overdragen. Bij voorbaat heel hartelijk dank!
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STAND VAN ZAKEN

Lopende projecten
Mitua Girls Secondary school: In de vorige nieuwsbrief hebben we al verslag gedaan van het sanitaire
project voor meisjes op Mitua Girls Secondary school.
Echter de overhandiging van het project in februari jl
was een enorm grote happening met meer dan 1000
mensen. Onder hen waren als bijzondere gasten Hon.
Mr. Wangamati, de gouverneur van Bungoma, het
parlementslid van Tongareni, Hon. Dr. David Eseli,
de minister van onderwijs van Bungoma, Mrs. Betty
Mayeku, en vele anderen. Het was een zeer geslaagde
bijeenkomst. Hierbij enkele foto’s van de dag.

Ugolwe Primary School Na de bouw van de nieuwe
bibliotheek op deze school heeft Stichting Biblionef
Nederland uit Den Haag een donatie van leesboeken
gedaan. Deze zijn door de school met veel dank in ontvangst genomen en in de boekenkast gezet.

De bouw van een bibliotheek op Elukhari Mixed
Secondary School Ook hiervan hebben we verslag
gedaan in de vorige nieuwsbrief. We hebben het project
bezocht en de bouw is al bijna afgerond. Tijdens ons
volgende bezoek aan Kenia in augustus/september zal
het project officieel overhandigd worden.
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Makunga Secondary School Op deze middelbare
school in het buitengebied van 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.

Schoolbankenproject Dank zij een gulle gift is er de
afgelopen drie jaar voor een bedrag van € 10.500 op
vele scholen een project geweest om schoolbanken te
doneren, meestal gemaakt door een van de ouders.
Simpele schoolbanken maar uiterst doeltreffend en stevig. We hebben er vaker over bericht. Afgelopen bezoek
in januari hebben we de laatste banken overhandigd op
een lagere school in Siaya, Murumba Yiro. Leerlingen en
leerkrachten zijn er erg blij mee.

Het Rotary project Drie Rotary Clubs, Breda Zuid in
Nederland, Aarschot in België en Nairobi Parklands in
Kenia, hebben bij de Rotary Foundation een aanvraag
gedaan voor de medefinanciering van een groot project
ter verbetering van de sanitaire voorzieningen op
11 scholen in West-Kenia. Op deze scholen worden
toiletvoor-zieningen gebouwd ter vervanging van de
doorgaans abominabele toiletten. Een voorziening bestaat uit een gebouwtje op een grote sceptic tank met
acht toiletten voor meisjes of met 6 toiletten en een
urinoir voor jongens. Zodra het project is goedgekeurd
kan met de uitvoering worden begonnen. Ca. 8.400
leerlingen profiteren van het project. De kosten per
leerling bedragen ca. € 4,20.

Kitayi Primary School Op deze 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 tegelijk les gegeven in één

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.
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Met de billen bloot
Stichting Harambee Holland is half april
benaderd door omroeporganisatie BNN/Vara
met de vraag of wij willen meewerken aan
een documentaire over de geschiedenis
van 70 jaar ontwikkelingssamenwerking in

de opnames. Het geheel zal begin of halverwege 2019
worden uitgezonden. De inhoud van de uitzending zal
gaan over allerlei facetten van het werk, de successen
maar ook over de uitdagingen, hoe we hiermee omgegaan zijn, wat we ervan geleerd hebben en hoe die onze
verdere manier van werken hebben beïnvloed.

Nederland.
De documentaire bevat 6 afleveringen waarbij in elke
aflevering een ander aspect van ontwikkelingssamenwerking belicht zal worden, bijvoorbeeld noodhulp, HIV
Aids bestrijding, de hulp van grote organisaties en ook
over de particuliere initiatieven in Nederland. Daarin zal
een deel gaan over ons werk in Kenia.
Het was de bedoeling dat wij half juni met de filmploeg
zouden afreizen voor de opnames. Echter door familieomstandigheden van een van de crewleden werd de trip
op het laatste moment geannuleerd en uitgesteld. Nu
komt de filmploeg begin september naar Kimilili voor

Change the game training
Naast Tatwa Mwachi, onze partner in Kimilili, heeft
ook Jacob Omondi, partner, werkzaam als manager van
Parklands Sports Club te kennen gegeven mee te willen doen aan de cursus “Change the Game” in Nairobi,
georganiseerd door Wilde Ganzen. Doelstelling is om

partners van particuliere initiatieven te helpen, hoe zij
lokaal fondsen kunnen werven. Tatwa heeft al met veel
enthousiasme de cursus gevolgd en daar in de vorige
nieuwsbrief over verteld.

Uitdaging met betrekking
tot hoofden van scholen
In Kenia worden de hoofden van de scholen

vacature op de betreffende school.

nen om dit te doen, zo hebben we gehoord, is het laten
verhuizen van leerkrachten van de ene naar de andere
stam. Men hoopt zo de vermenging van stammen in
het hele land te bevorderen. Echter dit heeft nogal wat
gevolgen voor ons werk.

Enkele weken geleden heeft de overheid besloten om
een grote doorstroming te laten plaats vinden en op zowel lagere, middelbare en technische scholen hoofden
van scholen te verplaatsen. Er vinden grote verschuivingen plaats waarbij leerkrachten soms naar andere delen
van het land worden overgeplaatst. Een van de rede-

Nadat we met verschillende schoolhoofden een relatie
hadden opgebouwd, komen we nu nieuwe gezichten
tegen op de scholen. Soms een voordeel maar vaak een
nadeel. Zeker in het kader van de workshops en trainingen die enkele schoolhoofden gevolgd hebben, is dit een
probleem.

benoemd door de overheid. Dus niet zoals in
Nederland waarbij men solliciteert op een
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Bezoeken nieuwe
overheidsmedewerkers

Tijdens de laatste twee bezoeken hebben Roel
en Marianne kennis gemaakt met de nieuwe
gouverneur in Bungoma, Hon. Mr. Wangamati.

Tatwa heeft na ons vertrek meerdere gesprekken
met haar gevoerd over de situatie op de verschillende
scholen.

We hebben een kennismakingsbezoek
gebracht en hij heeft toegezegd de projecten
van de stichting te willen ondersteunen.
Ook hadden we een vergadering met de nieuwe minister van onderwijs van Bungoma County, Mrs. Betty
Ayeku. We hadden een vruchtbaar gesprek over de
inhoud van het onderwijs in de county en zij toonde
erg veel interesse in ons werk. Vervolgens zijn we later
met haar en twee van haar medewerkers verschillende
scholen gaan bezoeken. Het is ook voor Harambee
Foundation Kenya een waardevol contact.

Nieuwe Privacy wetgeving
In het kader van de nieuwe Privacy wetgeving is het belangrijk om U als ontvanger van onze nieuwsbrief te
laten weten dat ons adressenbestand van belangstellenden die de nieuwsbrief ontvangen, aan geen enkele
andere organisatie of persoon wordt overgedragen of verkocht. Het bestand wordt slechts vanuit één plek
beheerd en gebruikt. Voor wijzigingen kunt u een email sturen naar info@harambeeholland.nl.
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Stichting Harambee Holland
17 jaar feiten en cijfers
105 projecten
directe hulp aan 40 scholen
22 lagere, 13 middelbare, 4 technische scholen,
1 EARC
80.000 leerlingen hebben hierbij baat gehad
in vijf counties in West-Kenia
111 nieuwe en 55 gerenoveerde klaslokalen
4 bibliotheken
6 kleuterscholen
258 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 € 1.460.000
kleinste project € 250
grootste project € 114.000
98 officiële overhandigingen van een project
regelmatig overleg met de lokale overheid
grote betrokkenheid van de lokale
gemeenschappen
4 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
nieuwsbrief: 450 ex. Nederlands en 100 ex. Engels
92 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

samen bouwen aan
onderwijs in West-Kenia

