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Onderwijs ligt stil
Deze nieuwsbrief zal wat korter zijn dan u van ons gewend bent. Dit heeft alles te maken met
de coronacrisis. Deze heeft een grote impact op het onderwijs in Kenia als ook op het werk van
de stichting in West-Kenia. Vanwege covid-19 konden Roel en Marianne in september/oktober jl.
niet naar Kenia toe, het risico was te groot.

Officiele opening van het project op Kitayi Primary School

Toch is er een project afgerond, nl de bouw van twee
klaslokalen voor gehandicapte kinderen op Kamusinga
Primary school in Kimilili. Op Kitayi primary school zijn
de drie kleuterklassen officieel geopend. Belangrijk
nieuws is dat het boek van Roel en Marianne klaar is.
Rest ons iedereen weer hartelijk te bedanken voor alle

steun. Laten we hopen op betere tijden in 2021, zodat
we weer meer vrijheden krijgen en het werk in WestKenia weer voor 100% opgepakt kan worden.
We wensen u ondanks de beperkingen, heel prettige
feestdagen en al het goede voor 2021.

samen bouwen aan
onderwijs in West-Kenia
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De coronacrisis in Kenia
Net zoals in de rest van de wereld heeft Covid 19 grote
invloed op het dagelijks leven in Kenia. Wat betreft
het onderwijs zijn de scholen afgelopen jaar op 15
maart allemaal dicht gegaan. Nu gaan sommige
scholen weer open voor examenkandidaten.
Aan het begin van het nieuwe jaar zullen de scholen
waarschijnlijk weer opengaan. Dat betekent dat veel
kinderen bijna een jaar niet naar school zijn gegaan;
een verloren jaar dus. In 2021 moeten leerlingen het jaar

overdoen. Voor sommige kinderen kan dat vergaande
consequenties hebben; van ouders die het lesgeld van
hun kinderen niet meer kunnen betalen, tot meisjes die
in de tussentijd zijn uitgehuwelijkt of zwanger geworden. Of kinderen die nu meer thuis moeten blijven om
op het land te werken. Al met al geen rooskleurig beeld.
Roel en Marianne hebben afgelopen maanden regelmatig contact gehouden met het Keniaanse team om op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen en de voortgang van het werk.

STAND VAN ZAKEN BIJ HONGERA FOUDATION KENYA

Lopende projecten
Ondanks de coronacrisis is het Keniaanse team onder voorzitterschap van Jacob Omondi er toch in geslaagd
de gemeenschappen te motiveren om hun bijdrage bij elkaar te brengen voor de lopende projecten. Het was
moeilijk om elkaar face to face te zien, speciaal gedurende de lockdown in Nairobi en andere delen van het
land. Veel reizen bracht teveel gevaar met zich mee vanwege de verspreiding van het virus. Er werd gecommuniceerd via zoom. Zo konden vergaderingen toch doorgaan, zij het minder intensief.
Kitayi Primary School: de bouw van twee moderne
kleuterklassen en voorzieningen Ondanks de coronacrisis is het project op Kitayi Primary School nu overhandigd, met alles restricties die er ook in Kenia bij horen. De
foto’s spreken voor zich. Jammer dat er geen schoolkinderen bij aanwezig konden zijn. (zie de foto's op de voorzijde)

Waliera Primary school: de bouw van drie kleuterklassen en toiletten We zijn blij dat we begin van
het komend jaar kunnen beginnen met het project op
Waliera Primary School. De ouders hebben hun bijdrage
klaar. Zand en stenen zijn geleverd door hen.

Kamusinga Primary School: de bouw van klaslokalen voor gehandicapte kinderen Het project op deze school
is nu afgerond. De overhandiging van het project zal binnenkort plaatsvinden. Wat geweldig dat ook gehandicapte
kinderen nu naar een reguliere school kunnen dankzij deze speciale voorzieningen.
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Samen de handen ineen!
In 2021 bestaat Stichting Harambee Holland 20 jaar. Op dit moment is de stichting druk bezig met
de transitie naar de Keniaanse stichting om het werk over te dragen. Al langere tijd hadden Roel
en Marianne het idee om alle ervaringen van de afgelopen jaren op papier te zetten. Het gaat
over de successen, maar ook de uitdagingen waar ze voor kwamen te staan en de manier waarop
ze hebben geprobeerd de problemen op te lossen. Nu, na anderhalf jaar schrijven is het zover en
ligt het boek er! Het is bedoeld voor andere particulieren initiatieven en voor donoren die zo een
inkijkje krijgen in de complexiteit van het werk. De ervaringen en bevindingen in het boek kunnen hopelijk voor velen een hulpmiddel zijn bij hun werk om het leven van lokale gemeenschappen te verbeteren.

SAMEN DE HANDEN INEEN!
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Slechts € 20,-

DE HANDEN INEEN!
- Ervaringen met kleinschalige projecten -

ROEL EN MARIANNE MEIJERS – VAN EIJNDHOVEN

Interesse gewekt?
Het boek kunt u bestellen via de website
www.harambeeholland.nl onder het kopje
“Samen de handen ineen” of direct bij Roel en
Marianne.
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Hét boek
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ROEL EN MARIANNE MEIJERS – VAN EIJNDHOVEN
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Partnerschap

Dat gebeurt thuis ook niet. Iemand
schreef in ons gastenboek in Kimilili:
“Vertrouw op je eigen koers”. Je moet
ook jezelf kunnen zijn. Het is de verbinding die het ‘m doet. Al met al is het een
samenspel van beide partijen om gezamenlijk iets tot stand te brengen.
Wanneer dit lukt kan er een goede
band en zelfs dierbare vriendschap ontstaan tussen mensen van verschillende
culturen. Daarnaast verbreedt het je

Ieder jaar verblijven we als vrijwilligers van Harambee Holland maar
een beperkte tijd in Kenia. De projecten of de voorbereiding ervan
gaan echter verder, ook als we in Nederland zijn. Daarnaast hebben
wij als buitenstaanders onvoldoende kennis van de lokale situatie en
de achtergrond van de problemen.

Om de scholen op adequate wijze de
gevraagde ondersteuning te bieden,
werd het al snel noodzakelijk om samen te werken met een of meer lokale
mensen die we konden vertrouwen. In
het begin kwamen we in contact met
twee individuen en een organisatie. In
de loop van de tijd zijn zij onze vaste
partners geworden. Door de toename
van het aantal projecten en activiteiten
is het aantal partners uitgebreid tot
momenteel zes. Zij wonen verspreid in
het werkgebied van onze stichting en
kunnen toezicht houden op de werkzaamheden, ook als we er niet zijn. Dit
heeft goed gewerkt en in de loop van
de tijd is over het algemeen een hechte
band met hen ontstaan.

met de lokale pastoor en een lokale
ontwikkelingsorganisatie. Zij werden
onze eerste drie partners. Stap voor
stap werd de relatie hechter en groeide
onze samenwerking bij het realiseren
van bouwprojecten voor verschillende
scholen in West-Kenia. Na verloop van
tijd kreeg de samenwerking het karakter van een vast partnerschap.
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Vertrouwen is een zeer belangrijke factor in de relatie met de partner. Een
vertrouwensrelatie ontstaat in de loop
van een langdurige samenwerking.
Vertrouwen valt moeilijk van tevoren
in te schatten en blijkt doorgaans pas
in de praktijk.
Wanneer kunnen we spreken van vertrouwen? Het is het besef dat je op iemand kunt rekenen voor een langere
periode, dat iemand zijn afspraken nakomt en zegt wat hij/zij doet en doet
wat hij/zij zegt. Het heeft ook te maken met eerlijkheid, of het hanteren
van dezelfde standaarden. In ons geval
betekent vertrouwen veelal ook: ervan
uit kunnen gaan dat de financiële mid-

Hoe vind je een goede partner?

Individueel overleg met een van de partners

Familie op het platteland

Bevindingen

Vertrouwen

In eerst instantie werkten we met
mensen die we al kenden, de twee
schoolhoofden in Kimilili op de basis
en middelbare school waar we een project uitvoerden. Netwerken was erg
belangrijk. We gingen op bezoek bij
het schoolhoofd van Roel uit de jaren
zeventig. Ook kwamen we in contact

eigen kijk op de wereld en het leven in
algemene zin.
Al deze aspecten zijn uitingen van cultuur. In elk land heb je hier mee te maken. Om meer begrip te krijgen van culturele aspecten hebben we een goed en
leesbaar boekje gevonden: ‘Culturele
waarden en communicatie in internationaal perspectief ’ van Marie-Thérèse
Claes en Marinel Gerritsen, uitgeverij
Coutinho.

•
•
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Het is goed je te realiseren dat onze inbreng in een andere cultuur een
behoorlijke impact kan hebben.
Respect voor anders-zijn is belangrijk.
Blijf kritisch naar jezelf kijken en blijf vragen stellen over wat je doet.
Je eigen uiterlijk of huidskleur is niet te verhullen.
Geduld en tijd zijn een belangrijke factor. Daarmee omgaan is niet altijd
gemakkelijk.
Het is goed je zoveel mogelijk aan te passen maar niet tegen elke prijs.
Je brengt ook je eigen waarden en normen mee.
De hiërarchie en status in een ontvangend land kunnen heel anders zijn
dan in Nederland.
Je kunt veel plezier ondervinden van de vriendschap die je met mensen ter
plekke kunt hebben, maar het is goed om naar hun intenties te kijken.
Ook al ben je zelf niet gelovig, probeer te begrijpen waarom het voor de
mensen daar wel belangrijk is.
Wij vonden het een uiting van respect om ons aan te passen aan de
plaatselijke normen op het gebied van kleding.
Het blijft moeilijk met andere man/vrouw verhoudingen om te gaan;
het is echter goed te beseffen dat wij dat niet zomaar kunnen veranderen.
Groeten in de lokale taal doet wonderen.
Het slachten van een geit
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Stichting Harambee Holland
19 jaar feiten en cijfers
115 projecten
directe hulp aan 51 scholen
25 basis, 15 middelbare, 8 technische scholen,
1 EARC
82.000 leerlingen hebben hierbij baat gehad
in vijf counties in West-Kenia
130 nieuwe en 58 gerenoveerde klaslokalen
5 bibliotheken
8 kleuterscholen
148 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 € 1.570.000
kleinste project € 250
grootste project € 114.000
101 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
nieuwsbrief: 450 ex. Nederlands en 100 ex. Engels
100 bestuursvergaderingen
10e plaats in Top 50 van Dagblad Trouw in 2012
CBF-certificaat sinds 1 januari 2013
Bredase Vredesprijs in 2014
Impact studie in 2014
bijdrage aan documentaire 'Dominee of koopman'
van BNNVARA in 2020

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

meer dan 90% van de donaties
besteed aan projecten!

Belastingdienst officieel erkend als goed doel.
Kijk voor meer algemene gegevens van Stichting Harambee Holland

Voor al uw drukwerk!

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!
4

• 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

