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op een lagere school. Daarnaast waren scholen
te zien waar projecten gerealiseerd zijn of nog
aan de gang zijn.
Na de film was er onder leiding van Salem
Samhoud een discussie met alle aanwezigen.
In groepjes van 6 werd gesproken over wat
iedereen vond van de film en wat was opgevallen. Daarna vertelden 8 aanwezigen over een
indringende ervaring met Afrika; hierbij werd
het licht uit gedaan om een veilige omgeving te
creëren. Ad Bijma en Karel Roos spraken over
het belang van goed onderwijs op school, van
kleinschalige projecten en van een goede
samenwerking met alle betrokkenen. Karel
Roos gaf aan dat Impulsis/EDUKANS voor
onderwijsprojecten een verdubbelingsfonds
heeft en dat onze stichting er al vaak van
gebruik heeft gemaakt en dat in de toekomst
zeker kan blijven doen.
Solomon Nabie gaf aan hoe belangrijk de
onderwijsprojecten zijn voor de community
development. Immers het gaat om het ontwikkelen van gemeenschappen, het bevorderen
van zelfredzaamheid en het verbeteren van
leefomstandigheden. De schoolprojecten zijn
een goede katalisator daarbij. Hij vertelde dat
de projecten van de Stichting Harambee een
heel goede rol daarbij hebben. Ook het feit dat
het niet eenmalig is maar dat er aandacht
blijft, is van groot belang. Tot slot bedankte hij
namens alle mensen van Kimilili en Mumias alle
donoren van de Stichting Harambee heel
hartelijk. De bijdragen die zij geven worden
heel erg gewaardeerd.
Tot slot werden alle aanwezigen door Salem
uitgedaagd. Ofschoon dat niet direkt de bedoeling was van het symposium, vond Salem dat
een 5-jarig bestaan niet zonder cadeau kon
blijven in de vorm van een financiële bijdrage.
Hij gaf aan bij elke euro er anderhalve aan toe
te voegen. Met de verdubbeling van Impulsis/
EDUKANS zouden het 5 euro’s worden. Dus 1
wordt 5! Zijn aanbod zou gelden tot en met
Sinterklaas, 5 december!
Na de pauze was het feest. De Afrikaanse band
Yama Yama bracht velen op de dansvloer.
Anderen praatten nog verder onder het genot
van een drankje en een hapje. Het was een
enorm leuke en zinvolle avond!
Iedereen die heeft bijgedragen aan het succes
van deze avond willen wij hierbij van harte
bedanken.

Symposium groot succes
Het symposium op 25 november 2006 ter
gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de
Stichting Harambee is een groot succes geworden. Ongeveer 180 vrienden, donoren, familieleden en belangstellenden werden in het
Stedelijk Gymnasium in Breda ontvangen met
djembé ritmes. Als speciale gasten waren
aanwezig: Solomon Nabie, directeur van IcFEM
in Kimilili en tevens toezichthouder voor onze
projecten, Ad Bijma, directeur van COS Nederland en Karel Roos, relatiebeheerder van
Impulsis/ EDUKANS.
Na een welkomstwoord van Roel namens het
bestuur van de stichting werd de film “Op
school begint ‘t” vertoond. Deze film, gemaakt
door Loes Vermeulen en Carolien Bijen, toont
het werk van de stichting aan de hand van het
dagelijks leven van de 14-jarige Celestine,
leerling op Kimingichi Primary School. We
zagen haar thuis, op school en in de les.
Natuurlijk was ze ook aan het woord: haar
droom is om “traffic inspector” te worden en
daar moet ze veel voor leren. Haar moeder
vertelde in de film dat ze hoopte dat door het
volgen van onderwijs haar kinderen het veel
beter zullen hebben dan zijzelf nu; ze gaf aan
dat ze haar kinderen weinig kan bieden want
ze is arm. In de film kwamen ook anderen aan
het woord: Mr. Mukhisa Kituyi, MP voor Kimilili
en tevens minister van Handel en Industrie,
Solomon Nabie en John Were, beiden toezichthouder voor onze projecten en Joyce, lerares
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met de mensen in Afrika, stimulerend, deze
avond had ik niet willen missen!”.

Het geweldige jubileumcadeau
De oproep van Salem Samhoud om geld te
doneren voor onze stichting en zijn vermeerderingsidee is niet zonder resultaat gebleven.
Op 5 december bleek het fantastische bedrag
van € 15.000 bijeen gebracht te zijn. In onze
stoutste dromen hadden we dit niet verwacht.
Met de bijdrage van Salem en de verdubbeling
van Impulsis/EDUKANS hebben we zo een
bedrag van € 75.000 beschikbaar voor nieuwe
projecten. Daarmee kunnen we weer heel veel
verbeteringen realiseren op de scholen in
Kimilili en Mumias.
Iedereen die een bijdrage heeft gegeven aan
dit geweldige resultaat willen we hierbij heel
hartelijk bedanken!

Hartelijk dank voor zoveel positieve reacties.
Dit is voor ons een enorme stimulans om door
te gaan!

Doelstelling en werkwijze stichting
De stichting Harambee heeft tot doel het leveren
van een bijdrage aan een substantiële verbetering
van de leefomstandigheden en onderwijsmogelijkheden van de lokale bevolking in ontwikkelingslanden 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 toezichthouder 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.

Wat vonden de aanwezigen van het
symposium?
Tijdens de pauze van het symposium hebben
we een enquete uitgedeeld. Wij vinden het
belangrijk om de mening te weten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.
Niet alleen over het symposium maar ook over
de informatie die we geven en de manier
waarop we zaken aanpakken. Goede raad is
altijd welkom.
Hierbij een beeld van de reacties.
Waarom steunt U de Stichting Harambee?
“De hulp komt direkt bij de mensen terecht,
het geld bereikt zijn doel, jullie doen geweldig
werk, concrete doelstelling, onderwijs is de
basis voor de toekomst, Stichting Harambee is
effectief, sympathiek, integer, vanwege de
kleinschaligheid, niets blijft aan de strijkstok
hangen, persoonlijke aanpak met groot
enthousiasme”.
Bent U bereid de Stichting Harambee onder
aandacht te brengen te brengen van anderen?
Zonder uitzondering: “ja!”
Krijgt U voldoende informatie over de Stichting
Harambee?
Zonder uitzondering: “ja!”

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.
Kijk voor meer algemene gegevens van de Stichting
Harambee op www.harambeeholland.nl
Bank: SNS Bank, rekening nummer 87.93.59.161.
ten name van Stichting Harambee te Bavel.

Welke goede raad hebt U voor de Stichting
Harambee?
“Ga vooral zo door, heb ook aandacht voor
beroepsonderwijs, het betrekken van de lokale
mensen is heel belangrijk, blijf kleinschalig,
blijf enthousiasme uitstralen, probeer vaste
donoren te vinden m.b.v. een notariële akte,
blijf klein: zo hou je kontakt”.
Wat vond U van het symposium?
“Erg leuk, interessant, gezellig, aansprekend,
hartverwarmend, prima!, enthousiasmerend,
schitterende film, veel inspiratie, spoort aan tot
actie, bijzonder, voor herhaling vatbaar, een

Kleinschalige projecten hebben
grootschalige effecten!
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