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Hongera Foundation Kenya
De overdracht naar het Keniaanse team krijgt steeds meer vorm. Er zijn nu twee prachtige
bouwprojecten klaar onder verantwoordelijkheid van Hongera Foundation Kenya (HFK).
Daarnaast kunnen zij beginnen met een aantal nieuwe bouwprojecten waarin u verderop leest
in de nieuwsbrief.

De bovenste foto van Simerro Mixed Secondary
School, een prachtig nieuw kantoor voor de leerkrachten, uitgevoerd door de Keniaanse stichting.
Daaronder een foto van lemen lokalen op
Namakhele Primary School, dit wordt een
toekomstig project voor 2020.

Echter volledige verzelfstandiging waarbij ook de
fondsenwerving in Keniaanse handen ligt is nog niet
eenvoudig. Er wordt hard aan gewerkt om te bekijken of
we vorderingen kunnen maken, maar het blijkt weerbarstig. De samenwerking met de lokale overheid is steeds
succesvoller. U leest er allemaal over in deze nieuwbrief.

Graag wensen we iedereen weer goede feestdagen en
al het goede voor het nieuwe jaar 2020. We zijn ontzettend blij met alle support voor het werk dat we doen in
Kenia, zeker nu we in zo’n belangrijke, cruciale overgangsfase zijn aangekomen.

samen bouwen aan
onderwijs in West-Kenia
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Lokale fondsenwerving
In de vorige nieuwsbrieven hebben we hierover vaker bericht. We doen ons uiterste best om
samen met de Keniaanse stichting de lokale fondsenwerving op gang te brengen. We proberen
op diverse manieren om in Kenia zelf geld bijeen te brengen zodat de afhankelijkheid van Nederland steeds minder wordt. Ondanks dat vooral Tatwa daar erg intensief mee bezig is, blijkt dit
niet gemakkelijk. Via instanties, bedrijven etc. probeert hij contacten aan te knopen. Maar veel
organisaties hebben al stichtingen die zij steunen. Hij blijft op diverse manieren echter dapper
proberen.
De “Change the game” cursus over lokale fondsenwerving door Wilde Ganzen georganiseerd in Nairobi aan
partners van Nederlandse particuliere initiatieven,
wordt door Tatwa en een van de andere Keniaanse leden
van Hongera Foundation Kenya, Wycliffe Wamoyo,
intensief gevolgd. Nu hopen we dat dat ook vruchten
gaat afwerpen. Stichting Harambee Holland blijft HFK
voorlopig financieel ondersteunen. Een groot voordeel is
wel dat op dit moment bij elk van onze bouwprojecten
de lokale gemeenschap en de overheid een forse bijdrage
leveren. Dat maakt dat de Keniaanse stichting relatief
steeds minder hoeft bij te dragen.
Een obstakel vormt ook nog de registratie van de PIN
bij de Keniaanse belastingdienst. Deze is nodig om een
bankrekening te kunnen openen in Kenia. HFK zit er
bovenop, dus we hopen van ganser harte dat de registratie binnenkort een feit is. Het blijft een lastig en stroperig
proces.
Na het teambuildingsweekend in Naivasha is het Keniaanse team enthousiast aan de slag gegaan. Desalniet-

temin moet de samenwerking nog verder groeien, maar
dat heeft tijd nodig. Ook de wijd verbreide geografische
ligging van de projecten maakt dit moeilijker.
De naamsbekendheid van HFK wordt steeds groter, ook
door de zichtbaarheid van wat er gebeurt bij de bouwprojecten. Vooral naar de overheid is dit een erg belangrijk signaal.
De noodzaak van een kantoortje blijkt steeds groter. Nu
is dat nog gevestigd in het guesthouse van Roel en Marianne, maar in de toekomst zullen we ander onderdak
moeten zien te vinden, hetgeen ook weer overheadkosten met zich meebrengt.
We zijn er trots op dat het Keniaanse team al zoveel
van het praktische werk ter plekke overneemt van Roel
en Marianne. Het maakt een wereld van verschil. Er is
nog veel overleg tussen hen en de Keniaanse stichting.
Het blijkt ook altijd weer enorm zinvol en nuttig dat zij
regelmatig in Kenia zijn om de verzelfstandiging mee te
helpen vorm geven. Maar stap voor stap komen we in
heel goed overleg steeds verder.

Tatwa neemt deel aan de KCDF cursus in Nairobi, waar hij een belangrijke bijdrage levert
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Lopende projecten
Een vaste, steeds grotere rubriek in de nieuwsbrief zal geschreven worden door Tatwa Mwachi, coördinator
van Hongera Foundation Kenya, die ons op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in het werk in Kenia.
Hij deed dat ook al in de vorige nieuwsbrief. Hierbij volgt zijn verslag:
Kitayi Primary School We zijn blij dat sinds eind november de bijdrage van de regionale county overheid na
een jaar van wachten op de bankrekening van de school
staat. Het betekent dat het project, o.l.v. de Keniaanse
stichting nog deze maand van start kan gaan en hopelijk
snel kan worden gerealiseerd. Het feit dat de bijdrage
van de county er is gekomen nadat we heel veel geduld
hebben gehad, betekent een unieke doorbraak. De minister van onderwijs van de county was erg medewerkend,
maar ook zij liep tegen de regelgeving van de landelijke
overheid aan waar uiteindelijk het geld vandaan moest
komen. Zo hebben de ouders

€ 3.500 bijgedragen, de overheid een bedrag van
€ 12.000 en Harambee Holland ook € 12.000. In de
toekomst kunnen er meerder projecten op kleuterscholen worden gerealiseerd in Bungoma county. De
hele procedure is nu helder en er is door de overheid
al budget voor vrijgemaakt. Zo heeft de minister van
onderwijs Betty Mayeku in haar gebied vijf nieuwe scholen geïdentificeerd, waarop op dezelfde wijze nieuwe
kleuterlokalen kunnen worden gerealiseerd. Op de foto
spreekt Tatwa de ouders toe op een van die scholen,
Chenjeni FYM in Sirisia, om hen ervan bewust te maken
hoe belangrijk kleuteronderwijs is voor kinderen.

De aannemer met zijn ploeg aan het werk

Makunga Secondary School: de bouw
van twee schei- en natuurkunde lokalen met voorzieningen.
Het project op deze school is nu voor
90 % gerealiseerd. Alleen moet er nog
geverfd worden, maar dat zal gebeuren
in de kerstvakantie. De leerlingen hebben
de lokalen wel al gebruikt omdat zij nu
voor het eerst hun landelijke examen erin
hebben kunnen doen. Vroeger gebeurde
dit in een normaal klaslokaal. De samenwerking met het parlementslid Dr. David
Simiyu Eseli was een groot succes. Hij
heeft een forse financiële bijdrage geleverd en was persoonlijk erg betrokken bij
het project. De gehele uitvoering door
HFK verliep ook zeer succesvol.

Leerlingen doen al examen in de nieuwe lokalen op Makunga Sec. School
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vervolg lopende projecten
Simerro Secondary School:
de bouw van een klaslokaal en kantoren Het is een
prachtig gebouw geworden,
dat in zeer korte tijd gerealiseerd is. Wat opvalt is de
prachtige afwerking. Het
geeft een enorme boost aan
de motivatie van de leerkrachten en het hoofd van de
school om hun werk goed te
kunnen doen.

Kamusinga Primary School: de bouw van klaslokalen voor gehandicapte kinderen op een reguliere
lagere school De ouders zijn al druk bezig om hun
bijdrage bijeen te brengen, zoals het bakken van de
bakstenen. In een ouderbijeenkomst hebben de ouders

Kimilili FYM Primary School Toen Roel en Marianne
in Kimilili waren in augustus/september hebben zij
namens de stichting een donatie gedaan op Kimilili FYM
Primary School. De school telt veel leerlingen, ca. 1.400,
en is oud en slecht onderhouden. Zij hebben € 2000
gedoneerd om de school te laten schilderen. Nu heeft
de school een volkomen andere uitstraling!
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aangegeven mee te werken aan het project. Op de foto
staat het hoofd van de school om te kijken of het proces
goed verloopt. Catherine, de leerkracht voor de gehandicapte kinderen, leert een kind over hygiëne.

Namakhele Primary School: de bouw van 2 klaslokalen en een kantoor Dit is een lagere school,
gelegen aan de voet van Mount Elgon en ligt behoorlijk
afgelegen. Gedurende langere tijd kregen de kinderen
hier geen toegang tot onderwijs vanwege de lange
afstanden die zij moesten afleggen. De dichtstbijzijnde
school lag op 4 km afstand. De kinderen onder de 10 jaar
hadden problemen om op school te komen. De overheid

heeft twee klaslokalen gebouwd, maar dit is veel te weinig. De school telt nu 600 leerlingen, de meeste hebben
geen goede klaslokalen maar lemen lokalen die al uit
elkaar vallen. In het regenseizoen is het een ramp. We
zijn erg blij met de lokale en internationale steun. Echter meer hulp is nodig om deze kinderen een onveilige
omgeving te besparen.

Akudiet Primary School: de bouw van drie klaslokalen Stel je voor dat je kind in deze omgeving les krijgt:
twee leerkrachten geven in twee verschillende vakken les in één klaslokaal. Toen we de school bezochten
waren de kinderen in de vierde klas wiskunde aan het
leren en in de vijfde klas kiswahili. Het was een zeer
verwarrende situatie. Dat gebeurt er als er een tekort
aan klaslokalen is: maar vier lokalen voor acht klassen.
In 2020 proberen we drie klaslokalen te realiseren om
hier iets aan te doen, in samenwerking met de overheid
en de ouders.

Lusokho Primary School Deze school hebben Tatwa,
Wycliffe en Roel en Marianne in september jl bezocht.
Deze lagere school ligt op een half uur rijden van Kimilili
en bestaat voornamelijk nog uit lemen klaslokalen. Het

hoofd van de school is erg betrokken, net als de ouders.
Ook deze school staat op de lijst voor een toekomstig
project.
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Publicatie en documentaire
Roel en Marianne zijn druk bezig met het schrijven
van hun boekje over de ervaringen van de afgelopen
19 jaar in het werk van de stichting. Het schrijven
vordert gestaag.

Zij hopen in mei hun publicatie klaar te hebben. Dan
wordt waarschijnlijk ook de documentaire van BNN
VARA wordt uitgezonden. Deze documentaire gaat over
70 jaar ontwikkelingssamenwerking. Onze stichting
heeft meegewerkt aan het gedeelte over het particuliere kleinschalige initiatief. We sturen t.z.t. een mailing
over de definitieve datum van de uitzending.

Oproep
We hopen van ganser harte dat u onze stichting wilt blijven steunen in deze
cruciale overgangsfase. Juist nu dat de Keniaanse Stichting zelfstandig
wordt, blijft in de beginfase onze bijdrage van groot belang om te komen tot
ook die financiële zelfstandigheid. Het is belangrijk om geduld en doorzettingsvermogen aan de dag te leggen en de Kenianen de tijd te geven om te
proberen zelf bij te gaan dragen aan de projecten.
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Vice Versa
Het geeft een mooi beeld van de gedrevenheid van
Tatwa om de nieuwe Keniaanse stichting een toekomst
te bieden.

Vice versa, opgericht in 1965, is het journalistieke
platform over mondiale samenwerking en houdt de
lezers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen,
inzichten en analyses op het gebied van mondiale
samenwerking. Dat gebeurt door onafhankelijke
journalistieke berichtgeving, verdiepende achtergronden en door een podium te bieden aan prikkelende opinies.
De hoofdredacteur, Marc Broere, heeft in juni jl een bezoek gebracht aan Kimilili en projecten bezocht van de
stichting. Daarbij is hij enkele dagen opgetrokken met
de coördinator van HFK, Tatwa Mwachi. Een prachtig
interview met Tatwa is gepubliceerd in het herfstnummer van Vice Versa. Het hele interview is op onze website geplaatst: www.harambeeholland.nl

REPORTAGE
BRAZILIË

Eerst

REPORTAGE

Zelf volgde Mwachi een praktijkopleiding op het gebied van landHarambee met die naam voor al het goede werk.’
REPORTAGE
bouw, waarvoor hij veel naar boerengemeenschappen moest om
In 2017 spraken ze een transitieproces af. Inmiddels heeft het
te adviseren om over te schakelen op modernere vormen van landKeniaanse team het praktische werk in Kenia overgenomen en
bewerking. Daar is de kiem gelegd voor zijn gemeenschapswerk.
is Mwachi de coördinator ervan. Het is vooral een kwestie van
Hij ging werken voor een christelijke organisatie en zijn passie
vertrouwen, vertelt hij. ‘We kennen elkaar al achttien jaar en Roel
werd opgemerkt door twee Engelse missionarissen, die Mwachi
en Marianne kennen mijn normen en waarden: ik ben eerlijk,
vroegen wat ze voor hem konden betekenen. ‘Ik antwoordde:
transparant en ik ben trouw aan waar ik voor sta.’
Het team telt zes mensen, Roel en Marianne Meijers zijn hun
“Alles wat ik nodig heb is nog meer goed onderwijs. Dan kan ik
mentors. ‘Het is eyes on, maar hands off voor Roel en Marianne.
nog succesvoller zijn in de gemeenschap.”
‘Daarna’, vervolgt hij, ‘betaalden ze mijn studie Development and
We spraken af dat zij op de achtergrond erbij betrokken blijven,
iedereen die dat kan een koe en wordt de bruidsschat gezamenlijk
gebeurd.’
Change aan de Universiteit van London. De eerste jaren heb ik thuis
adviseren en helpen met de fondsenwerving, maar het Keniaanse
betaald.
gestudeerd en moest ik telkens tentamens afleggen in het Engelse
team is nu verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten.’
‘Hier, in dit dorp, hebben we met vijftig families een WhatsAppconsulaat in Kisumu. Voor het laatste jaar ben ik naar Engeland
Na de afspraak in 2017 verbleef Mwachi een maand in Nedergroep. Als iemand vandaag zijn moeder verliest, geeft iedereen duiverhuisd.’
land, voor een introductie bij het netwerk dat de stichting altijd
zend shilling en zo zamelen we vijftigduizend shilling in. Daarvan
Aan de twinkeling in zijn ogen is te zien dat hij uitstekende
ondersteunde. ‘Dat het ook vertrouwen in de transitie heeft is heel
kun je een waardige begrafenis organiseren, inclusief eten voor de
belangrijk’, zegt Mwachi. ‘Tot nu toe gaat het geld van donoren en
herinneringen eraan bewaart. ‘De examens en de scriptie gingen
gasten.
individuele sponsors altijd naar Harambee, maar ooit zal het direct
verandering
– waarmee
ik al jaren
bezig
in practicumlokalen
de gemeenOp over
de middelbare
school
van Makunga
worden
eenwas
paar
gebouwd
‘Dan moet het toch óók mogelijk zijn om zelf middelen te mobiop de rekening van Hongera gestort moeten worden.’
schap, dus ik hoefde alleen mijn eigen ervaringen te gebruiken.
liseren voor scholen en andere sociale projecten? Bovendien kan zo
Mwachi vindt het moeilijk in te schatten hoeveel donoren en
En wat je wat er gebeurde?’
ook de beeldvorming veranderen die veel Kenianen van witte mensponsoren toch zullen afhaken, maar hij ziet het sowieso als zijn
Hij laat een korte stilte vallen en zegt dan met een grote lach op
sen hebben.
taak om in Kenia steeds meer middelen te werven. De basis is al
zijn gezicht: ‘Mijn masterscriptie over verandering in West-Kenia
‘Een wit iemand wordt automatisch met geld geassocieerd, een
werd verkozen tot beste scriptie van de universiteit. In een landelijke
gelegd, eigenlijk, omdat lokale gemeenschappen al nauw betrokken
wit iemand wordt gezien als degene die de problemen voor jou opEngelse krant verscheen zelfs een artikel erover.’
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van
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– veelde
meer
dan bij de gemidKimilili
met de Nederlandse
stichting
– en de
rechterkant
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lost; een wit persoon wordt niet als mens gezien, maar als een
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bij de meisjesschool
Mitua
– alweer
een school
Nederlandse ontwikkelingsorganisatie.
berg van Kenia. DeWe
heuvels
eromheen
zijn vruchtbare
grond.
Eerder
politicus met delde
overheidsgeld.
waarop
Mwachi
trots
is. ‘Vroeger
schaamden
kinderen zichDe
alskant van de
Hijgemeenschap
ontvouwt zijnisplan:
‘Op dit moment
wordt
dertig tot veertig
grensde dit gebied
aan dat
van de
witte
kolonisten
met hun de
grote
overduidelijk
van betere
kwaliteit.
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procent van het geld voor onze projecten lokaal geworven, maar
ze bezoek kregen,’ zegt hij, ‘vanwege de slechte toiletten. Met hulp
boerderijen. De gewassen – vooral maïs, uien en aardappelen –
‘De volgende keer kan de politicus het beter uitbesteden aan ons,’
Simerro, helemaal in het westen van Kenia. Het is een dagschool,
ik wil dat verhogen naar vijftig tot zestig procent.’ Een aantal teamvan Harambee en de gemeenschap hebben we nu een prachtig
Het is niet verwonderlijk dat er voor een practicumlokaal is gekogromt Mwachi, ‘in plaats van zich door een slechte aannemer te
worden vermarkt in Kimilili en daarna vervoerd naar Eldoret en
vijf jaar terug is opgericht.
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'Armoede is geen erfenis, het is niet iets dat je overkomt.
Het is een creatie van de geest' Tatwa Mwachi
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Lees het volledige interview online: een aanrader!
www.harambeeholland.nl
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Stichting Harambee Holland
18 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!
8

• 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

