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HARAMBEE-NIEUWS 
 
 
Jaargang 2, nummer 3/4,  26 november 2005 
 
       
 
 
 
Het is al weer even geleden dat iedereen 
een nieuwsbrief heeft ontvangen van ons. 
We hebben echter zeker niet stil gezeten! 
 
In de zomer van dit jaar zijn we met 16 
mensen naar Kimilili geweest om mee te 
helpen aan een project: het bouwen van 5 
klaslokalen en administratie ruimtes t.b.v. 
Kamusinga Primary School. Een aantal andere 
projecten is afgerond en we hebben weer 
een paar nieuwe projecten mee naar huis 
gebracht.  
 
We zijn erg blij met het resultaat van de 
afgeronde projecten. Er staat een aantal 
mooie nieuwe klaslokalen op verschillende 
scholen en de mensen zijn enorm blij met 
hun nieuwe faciliteiten. Ook gaan de leer-
resultaten op de scholen, die we helpen, 
omhoog. Verderop in deze nieuwsbrief 
uitgebreider hierover. 
 
Bij elk project werken we weer hard aan de 
fondsenwerving. We zijn ook uitermate 
dankbaar voor de samenwerking met de 
Stichting EDUKANS te Amersfoort die onze 
projecten financiëel verdubbelt. 
 
Al met al gaat het goed met de activiteiten 
van onze stichting. We wensen u dan ook 
veel leesplezier en hopen dat we op uw steun 
mogen blijven rekenen. Van onze kant zijn 
wij erg blij met uw hulp.  
We hopen dat we u in deze nieuwbrief ook 
een beetje kunnen laten meedelen in het 
enthousiasme dat wij bij de mensen ter 
plekke tegenkomen bij het bezoeken van de 
scholen. 

 
Leerlingen Lutonyi Primary School 
 
 
Vrienden van Harambee 
 
Zoals u wellicht gezien heeft, treft u in deze 
nieuwsbrief een kaart aan waarin we u vragen 
vriend en donateur te worden van onze 
stichting. Wij hebben meerdere malen van 
mensen de vraag gekregen om op deze manier 
onze stichting te kunnen steunen. Wij bieden 
deze mogelijkheid natuurlijk graag! 
 
Omdat we de koppeling tussen donor en pro-
ject belangrijk vinden, willen we “het vriend 
zijn van” graag verbinden aan een zogenaamd 
jaarproject. Aan dit door ons gekozen project 
zullen de individuele giften worden besteed. 
Iedereen weet dan naar welke school zijn of 
haar gift gaat. In de nieuwsbrief zullen we 
dan uitgebreid aandacht besteden aan dit 
project om u op de hoogte te houden. Mocht 
het zó goed gaan dat we meer financiële 
ruimte hebben, dan beginnen we een tweede 
jaarproject.  
 
We hopen veel nieuwe “vrienden van 
Harambee” te mogen verwelkomen. 
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Werken aan Kamusinga Primary School 
 
In de maand juli van dit jaar zijn we met 16 
mensen (6 volwassenen en 10 jongeren) uit 
Breda en omgeving naar Kimilili geweest om 
mee te helpen aan de bouw van Kamusinga 
Primary School.  
 

 
 
We hadden een drukke periode van voorbe-
reiding en fondsenwerving achter de rug. 
Iedereen heeft hard meegewerkt aan het 
inzamelen van geld voor dit project. Met 
succes want het benodigde bedrag van         
€ 20.000,- hebben we een paar weken voor 
vertrek kunnen overmaken naar de school.  
Ongeveer 25 werkmannen waren al begonnen 
met de bouw, toen wij kwamen. De fundering 
was gelegd en het metselwerk was al tot 
versterbankhoogte gevorderd. We kregen 
zo al meteen een goede indruk hoe het 
nieuwe gebouw er uit moest komen zien. 
 
 

Ik vond Kenia een prachtig land; mooie 
mensen, gastvrij en heel vriendelijk. 
Het bouwen aan de school was een hele 
ervaring. 600 kinderen staan om je heen, ze 
hadden zelfs nog nooit een belleblaas gezien 
die ik had meegenomen. Dat is nog maar een 
heel klein deel van wat er allemaal over je 
heen komt. 
Ik was verbaasd hoe blij kinderen zijn met 
alleen een hand of een lach, ze waarderen 
echt nog de kleine dingen. Dit zal me mijn 
hele leven bij blijven, zoals ook de dieren en 
de natuur. 
Het was zeker een bezoek waard, er valt nog 
zoveel meer te ontdekken en te beleven! 
 
Marlou, 17 jaar. 

 
Bouwen aan Kamusinga Primary School 
 
Voor de school was het een hele invasie van 
al die “mzungu’s” (blanken), maar na even 
wennen ging dat prima-de-luxe. Iedereen 
heeft fantastisch meegeholpen met bak-
stenen sjouwen, metselen, specie maken en 
vele andere voorkomende werkzaamheden. 
Toen we na 14 dagen weggingen, was men al 
met de eerste werzaamheden aan het dak 
begonnen.  
Naast het werken is er ook lesgegeven op 
school, gesport en gezamenlijk spelletjes 
gedaan. Een paar mensen hebben tot slot 
een voetbaltoernooi georganiseerd tussen 
diverse scholen uit de omgeving. Zo zijn er 
veel ervaringen uitgewisseld over het leven 
in Kenia en in Nederland. 
 

 
Voetbaltoernooi: groot succes! 
 
Het hoofd van de school liep met zijn hoofd 
in de wolken en had het gevoel dat hem een 
wonder was overkomen. Zijn school stond nu 
in het middelpunt van de belangstelling! 
Binnenkort staan er niet alleen 5 mooie 
nieuwe lokalen en administratieve ruimtes, 
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maar hebben de mensen ter plekke ook een 
grote steun in de rug gekregen. 
En wij? Wij hebben allemaal een 
fantastische ervaring achter de rug, waar 
we nog vaak aan zullen terugdenken! 
 
 

De eerste dagen kwam er al zo veel op me af 
dat ik tegen Flip zei: ik weet niet hoe ik dit 
thuis allemaal over moet gaan brengen. Ik 
heb het er nog vaak over, dat we zo goed 
konden samenwerken met de bouwvakkers, 
hoe de kinderen van de school hun pauze 
doorbrachten en natuurlijk niet te vergeten 
de voetbalwedstrijd. Kenia heeft mij veel 
gedaan en dat merk je pas als je thuis bent. 
Hoeveel je er ook over praat met mensen die 
er niet zijn geweest, je kunt het nooit 
helemaal omschrijven omdat je geen 
referenties kunt geven. Het zijn twee heel 
andere werelden en het is mij al eerder 
gebleken dat je ze niet kunt vergelijken, je 
moet het ervaren! 
 
Mike, 19 jaar 
 
 
Jaarproject 2006 
 
Voor het jaar 2006 hebben we gekozen voor 
het project Ebubole 2: de bouw van 4 klas-
lokalen.  
Nadat Ebubole het afgelopen jaar heel 
succesvol klaslokalen heeft gebouwd voor de 
kleuters, willen wij nu ook helpen bij de 
volgende fase: 4 nieuwe klaslokalen voor de 
oudere basisschoolleerlingen. Dit project 
wordt het jaarproject voor onze ‘Vrienden 
van Harambee’.  
 
 
Eerste Lustrum Stichting Harambee in 
2006 
 
Aangezien wij zijn gestart met de Stichting 
Harambee in het jaar 2001, hebben we in 
2006 ons eerste lustrum!. We vinden dit 
zeker wel een reden voor een feestje en 
willen dit natuurlijk in de eerste plaats met 

U vieren: ten slotte bent u allen degenen die 
dit lustrum met ons hebben mogelijk 
gemaakt. Hoe we dit gaan vieren is op dit 
moment nog niet bekend, maar we zullen u 
tijdig informeren! 
 
 
Comité van Aanbeveling 
 
Nu we enige tijd actief zijn als stichting 
leek het ons een goed idee een Comité van 
Aanbeveling in het leven te roepen. We zijn 
met enkele mensen in gesprek hiervoor en 
zijn erg blij met ons eerste lid van het 
comité, dat reeds heeft toegezegd ons te 
willen ondersteunen. 
Dit is de Keniaanse minister van Handel en 
Industrie, tevens parlementslid namens het 
gebied waar Kimilili in ligt. Zijn naam is     
Mr. Mukhisa Kituyi en tijdens ons laatste 
verblijf in Kenya in juli was hij op werkbe-
zoek in Kimilili. Wij hebben hem toen 
ontmoet en hij was erg enthousiast over 
onze activiteiten. Hij nodigde ons uit bij 
hem thuis in Nairobi. Wij hebben een erg 
leuke avond bij hem en zijn gezin 
doorgebracht. Wij zijn heel blij met zijn 
toezegging om zijn naam aan onze stichting 
te verbinden. Wij hopen in de nabije 
toekomst ook andere leden aan u voor te 
stellen.  
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Minister Mukhisa Kituyi 
Afgeronde projecten 
 
Afgelopen zomer hebben we 3 projecten 
bezocht die naar volle tevredenheid zijn 
afgerond:  
 
1. Ebubole Primary School:  
 
Een school waar de kleuterschool bestond 
uit een afgebakend stukje grond met stenen 
buiten op het schoolterrein onder een boom. 
Nu staat er een gebouw met twee prachtig 
ruime klaslokalen, opslagruimte en admini-
stratieve ruimtes. Alles druk in gebruik. Het 
enthousiasme en de dankbaarheid van de 
leerkrachten, leerlingen en ouders is zo 
groot. Ook een compliment aan onze 
supervisor, John Were. Hij heeft het hele 
project maar ook de leerkrachten op zeer 
goede wijze begeleid. Hij heeft enorm veel 
tijd en energie gestopt in deze school om 
het project tot een succes te maken. Ook de 
financiële afrekening was tot in de details 
verantwoord. We hebben nog nooit zoveel 
bonnetjes bij elkaar gezien! 
Wij hebben van hen de vraag gekregen om 
een vervolgproject op deze school te doen, 
te weten het bouwen van vier extra klas-
lokalen. Momenteel wordt hard gewerkt aan 
het projectvoorstel en de begroting. 
 

Zij-aanzicht nieuwe lokalen Ebubole 
 
2. Kimabole Secondary School 
 
Het project op deze school is op een oor na 
gevild: de bouw van twee lokalen voor schei- 

en natuurkunde. Wat staat daar een mooi 
gebouw, iets waar de ouders, leerkrachten en 
leerlingen erg trots op zijn!  
 

 
Kimabole Secondary School 
 
Deze school ligt nogal buitenaf in bergachtig 
gebied en in de wijde omgeving wordt het 
project als voorbeeld gesteld hoe een goed 
schoolgebouw eruit moet zien. Tijdens ons 
laatste bezoek was ook een aantal mensen 
van de overheid aanwezig. Zij hebben ons 
toegezegd dat zij een aanzienlijk bedrag 
willen besteden aan de inrichting van de 
school. Inmiddels hebben we gehoord dat de 
overheid  Kshs 1 miljoen heeft gegeven, ca  
€ 9.000,-. Leuk ook te vermelden dat de 
resultaten op deze school aanzienlijk zijn 
gestegen, evenals het enthousiasme van 
leerlingen, ouders en leerkrachten! 
 
3. Lutonyi Primary School 
 
Deze lagere school hebben we de afgelopen 
periode kunnen helpen in 2 fasen. De eerste 
fase was al enige tijd geleden gerealiseerd, 
nl. het afbouwen van 3 klaslokalen, het 
maken van schoolmeubelen en een kamer 
voor het schoolhoofd. De tweede fase was 
het afbouwen van nog eens 7 klaslokalen, de 
bouw van toiletten en de aanschaf van 
schoolbanken. Dit is nu helemaal afgerond en 
het ziet er geweldig mooi uit. Ook hier weer 
veel blije mensen en een totale metamorfose 
van de school. Door deze verbetering is een 
soort koeiestal afgebroken kunnen worden 
waar de kinderen eerst les in hadden. Geen 
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wonder dat je blij bent dat je daar geen les 
meer in hoeft te krijgen of te geven! 

 
Lutonyi: naar volle tevredenheid afgerond 
 
Bijzonder aan deze school is, dat tijdens de 
officiële in gebruikname ook de dorpsoudste 
aanwezig was, die de grond heeft geschon-
ken waarop de school is gebouwd: Mr. Webi, 
93 jaar oud! Bij deze festiviteiten hebben 
we ook meer dan 80 bomen geplant. 
We hebben in samenwerking met onze 
toezichthouder besloten om op deze 
school voorlopig even te wachten met 
een nieuw project. Er is nog zoveel meer 
te doen op andere scholen. 
 
 

Ebubole Primary School: Academic Report 
 
 “Academically the school has shot up. 
Looking at the latest performance, the 
school has enjoyed top ten positions in most 
subjects. I believe our current candidates 
will uplift our name to great hights. So that 
our brothers and sisters can be proud of us 
with which we have reached together.”  
 
Speciale donor gevraagd 
 
Drukwerk is heel belangrijk bij het geven 
van informatie over de projecten van onze 
stichting. Drukwerk kost veel geld. Geld dat 
we dan niet aan projecten kunnen besteden. 
Daarom komen we graag in contact met een 
bedrijf dat ons drukwerk zou willen 
sponsoren. Al dan niet in natura en/of in ruil 
voor een naamsvermelding. We zouden 
daarmee enorm geholpen zijn en het zou ons 
veel grijze haren besparen! 

Toezicht ter plekke 
 
Succesvolle projecten kunnen alleen gerea-
liseerd worden als we goed advies krijgen 
over welke scholen hulp nodig hebben en als 
er toezicht is op de uitvoering van de 
projecten zelf. Daarom hebben we in West- 
Kenia contacten met mensen die als toe-
zichthouder optreden.  
In de omgeving van Kimilili is dat IcFEM in 
de persoon van de directeur, Solomon Nabie, 
of een van zijn management-teamleden, 
Tatwa Mwachi, en in de omgeving van Mumias 
is dat John Were. De kosten voor het 
toezicht maken onderdeel uit van de 
projectkosten en zijn een vergoeding voor 
reizen, begeleiden en vergaderen, toezicht 
op de bouw en het voeren van de 
administratie. 
 
Het Kamusinga project wordt dus begeleid 
door IcFEM. Zij hebben veel voorbereidend 
werk gedaan  over aanpak en planning en de 
betrokkenheid van alle partijen. Het school- 
hoofd wordt begeleid bij het organiseren 
van de bouw. Met de ouders en de leer-
krachten zijn bv. vergaderingen belegd om 
uit te leggen wat het plan is, hoe het in zijn 
werk zal gaan en welke belangrijke rol de 
ouders daarbij spelen. Wij hoorden dat bij 
de eerste bijeenkomst slechts een handjevol 
ouders kwam opdagen maar dat uiteindelijk 
vrijwel alle ouders aanwezig waren om hun 
aandeel te leveren.  
Tijdens de bouw bezoekt IcFEM de school 
zeer regelmatig om de voortgang en de 
kwaliteit van het werk te waarborgen. Ook 
de financiële afhandeling ligt in handen van 
IcFEM: zij zien er op toe dat alle uitgaven 
worden verantwoord.  
 
Nu we aardig wat ervaring hebben met het 
werken met onze toezichthouders, komen we 
steeds meer tot de conclusie dat zij van 
onschatbare waarde voor ons zijn. Alleen 
geld sturen zou niet goed werken. Wij 
hebben hen hard nodig voor de begeleiding 
en daarmee voor het welslagen van de 
projecten. 
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Nieuwe projecten 
 
Toen we afgelopen zomer in Kenia waren, 
hebben we projecten afgesloten, maar ook 
weer nieuwe mee terug gebracht: 
♦ bouw van 4 nieuwe klaslokalen voor 

Dreamland Primary School in Kimilili 
♦ bouw van een bibliotheeklokaal en 

administratieve ruimtes op Ebwaliro 
Primary School in Mumias 

♦ algehele renovatie van Kimingichi 
Primary School in Kimilili, die in zeer 
slechte staat verkeert en aan alles 
gebrek heeft 

♦ bouw van 2 nieuwe kleuterklassen voor 
Kimilili Boys Primary School 

♦ bouw van 4 klaslokalen op Ebubole 
Primary School in Mumias als vervolg op 
de succesvolle bouw van de kleuterschool 

♦ bouw van klaslokalen voor Munzatsi 
Primary School bij Mumias, in samen-
werking met een lagere school uit Japan 

 
We hebben de mouwen weer opgestroopt! 
Voor sommige projecten hebben we de 
fondsenwerving al rond, terwijl we voor twee 
projecten nog dringend om donaties verlegen 
zitten. 
 

 
Kimingichi Primary School: hulp hard nodig 
 
 
 
 
Kijk voor meer algemene gegevens van de 
Stichting Harambee op www.harambeeholland.nl 
Bank: SNS Bank, rekening 87.93.59.161 ten name 
van de Stichting Harambee te Bavel. 

 
Doelstelling en werkwijze stichting 
 
De stichting Harambee heeft tot doel het 
leveren van een bijdrage aan een 
substantiële verbetering van de leef-
omstandigheden en onderwijsmogelijkheden 
van de lokale bevolking in ontwikkelings-
landen en het bevorderen van persoonlijke 
groei en begrip van jonge mensen door 
internationale samenwerking en culturele 
uitwisseling. De focus is gericht op scholen 
in West- Kenia. 
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 heeft de stichting een 
aantal contactpersonen die als supervisor de 
projecten volgen. In principe is het ook de 
bedoeling dat de betrokken 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 als hout of bakstenen. 
Van de gelden die de stichting ontvangt 
wordt meer dan 95% gebruikt voor het 
realiseren van projecten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Stichting Harambee is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 
20102573 en is door de belastingdienst officieel 
erkend als goed doel. 


