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Van het Bestuur
Na het grote succes van het symposium van
november vorig jaar brengen we u graag op de
hoogte van de verder ontwikkelingen van onze
Stichting Harambee. Wij waren overweldigd
door de prachtige opbrengst t.g.v. het 5-jarig
jubileum in het Stedelijk Gymnasium te Breda
op 25 november 2006.
Begin januari 2007 hadden wij een bedrag
bijeen van rond de € 100.000 inclusief alle
verdubbelingen. Onze goede vriend Salem
Samhoud, die zo ruimhartig de mensen in de
zaal uitdaagde om de totaalbijdrage met 1,5 te
vermeerderen, heeft woord gehouden! Hij en
zijn vrouw Marjan hebben ons bedacht met een
geweldige gift. Dat betekent dat wij hard aan
het werk zijn gegaan om goed na te denken
over het verantwoord besteden van de bijeengebrachte gelden.
In maart zijn Roel en Marianne weer 3 weken
naar Kenia geweest om zorgvuldig te overleggen hoe zij het werk met goede projecten
kunnen vervolgen. Vele scholen hebben zij
bezocht waar projecten zijn voltooid en scholen
waar verbeteringen hard nodig zijn. Zij hebben
hierbij veel steun ondervonden van de toezichthouders, die hen goed van advies hebben
kunnen dienen. Tijdens deze reis zijn maar
liefst 5 projecten met groot succes afgesloten!
Ook zijn er diverse andere zaken waarvan wij u
graag op de hoogte stellen.
U leest het allemaal in deze nieuwsbrief.

Lintje voor Marianne Meijers
Tot grote verrassing is Marianne op vrijdag 8
juni j.l. benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. De onderscheiding is haar toegekend vanwege haar plaatselijke, regionale en
landelijke verdiensten als vrijwilliger voor
Unicef en voor het internationale ontwikkelingswerk dat zij voor onze Stichting Harambee
verricht. Burgemeester Peter van der Velde van
Breda reikte de onderscheiding uit bij het
afscheid van Marianne als voorzitter van Unicef
Breda.
Het is een grote erkenning voor het vele goede
werk dat Marianne voor de Derde Wereld doet,
maar ook voor al degene die de Stichting
Harambee een warm hart toedragen!

Afscheid van Marion Pronk
Betrokkene van het eerste uur, Marion Pronk,
heeft te kennen gegeven haar werkzaamheden
voor onze stichting helaas te willen beëindigen.
Haar zeer drukke werkzaamheden en ook de
afstand (zij woont in Oosterbeek) hebben haar
tot deze beslissing gebracht.
In de afgelopen tijd heeft zij de secretariaatswerkzaamheden vervuld en samen hebben we
vaak overlegd over hoe we de stichting verder
vorm moesten geven. We zullen haar waardevolle inbreng hierover zeker missen. We hebben ook altijd erg prettig gewerkt samen.
Marion, heel hartelijk bedankt voor al je goede
werk in de afgelopen jaren! We wensen jou en
je gezin alle goeds toe en we weten dat we je
nog wel eens kunnen benaderen voor advies.
De taak van secretaris is overgenomen door
Marianne Meijers.

Een trotse Ridder!

Nieuw email-adres
Sinds kort heeft de stichting een eigen nieuw
e-mailadres. Alle e-mail berichten bedoeld voor
onze Stichting Harambee kunnen gestuurd
worden naar: info@harambeeholland.nl. Graag
willen wij iedereen verzoeken hier in de toekomst gebruik van te maken.
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Website vernieuwd
Eindelijk is het nu dan zover: onze website is
vernieuwd!
Na lange arbeid zijn we erg blij u te kunnen
melden dat onze website geheel in een nieuw
jasje is gestoken. Dank zij de inspanningen van
Lex van de Vliet uit Heemstede kunnen we
weer met betere informatie naar buiten treden.
Het valt niet mee om dit voor elkaar te krijgen
en we willen Lex dan ook hartelijk danken voor
zijn hulp hierbij. Het adres is niet veranderd en
wij nodigen u graag uit een kijkje te nemen op
www.harambeeholland.nl

vele, vele vragen! Met heel veel enthousiasme
hebben de kinderen, leerkrachten, en ouders
gezorgd voor de fantastische opbrengst van
ruim € 5.000.
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel
hartelijk bedankt voor alle inzet!
Van tevoren was al besloten om het geld te
besteden aan een vervolgproject op Kimingichi
Primary School te Kimilili. Zie verder in de
nieuwsbrief.
Stedelijk Gymnasium te Breda
Op vrijdag 3 februari 2007 was het een bedrijvigheid van belang in Breda op het Stedelijk
Gymnasium. Daar had de Liefdadigheidscommissie van de school onder de bezielende
leiding van Fleur Verbiest, leerlinge van de 5e
klas, een wintermarkt georganiseerd. De
opbrengst was bestemd een nieuw project voor
Kimabole Secondary School in Cheptais in
West-Kenia.
Het was een uitermate geslaagde middag met
veel verschillende kramen voor de verkoop en
activiteiten. Een selectie: er kon Afrikaans
gedanst worden, er waren een djembe
workshop, een veiling, lekkere Afri-kaanse
hapjes en ga zo maar door. Ook hier de
fantastische opbrengst van ruim € 5.000.
Lieve mensen, allemaal hartelijk dank! We
hopen dat de plannen voor verder samenwerking in de toekomst met het Stedelijk Gym
doorgang kunnen vinden.

Op school begint het

Onze sponsor voor drukwerk
Al lange tijd waren wij op zoek naar een bedrijf
of sponsor om ons drukwerk te verzorgen. Dat
viel niet mee.
Dank zij de Beursvloer in Breda op 6 oktober
2006, waar vrijwilligersorganisaties en bedrijfsleven met elkaar in contact konden komen, zijn
wij nu uit de brand! Wij hebben in december
vorig jaar een zeer plezierig gesprek gehad
met Drukkerij Salsedo in Breda. Zij zijn bereid
al ons drukwerk gratis te verzorgen!
Inmiddels hebben wij regelmatig contact en
werken op uiterst prettige wijze met hen
samen. Marcel Rensen en Emiel Rouws willen
we hiervoor dan ook van harte bedanken.

Geweldige hulp op 3 Nederlandse scholen
Sinds het lustrum zijn er activiteiten voor de
Stichting Harambee geweest op 3 verschillende
scholen. Wat werd er zoal georganiseerd?
Hieronder een verslag.

Gezellige drukte op de wintermarkt
Basisschool “De Weerijs” te Breda
Ten slotte werd er op Basisschool “de Weerijs”
een werelddag georganiseerd. Op deze school
zitten voor 80 % allochtone kinderen. Wij werden uitgenodigd om in de verschillende klassen
aan de kinderen iets te vertellen over het leven
van een kind in Afrika en daar een activiteit
aan te verbinden. Marianne is er heen geweest
en het was een heel bijzondere dag waar zij
met veel plezier aan terug denkt. Ook hier
hadden de meeste kinderen een duidelijke
belangstelling en er zijn vele voetballen van
krantenpapier en touw gemaakt.

Basisschool “De Merlijn” te Oosterbeek
Op 23 december 2006 heeft Basisschool “De
Merlijn” een sfeervolle Kerstmarkt georganiseerd waarbij de opbrengst bestemd was voor
onze stichting. Een paar dagen voor de markt
hebben Marion Pronk en Marianne Meijers in
alle klassen voorlichting gegeven over het
(school)leven van kinderen in Kenia. De kinderen hier waren erg geïnteresseerd en hadden
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3. Eerste verdieping voor Dreamland
Education Centre (Kimilili)
Dit is de eigen school van IcFEM. Uitbreiding
van lokalen en faciliteiten voor de “boarding”
waren hard nodig. Op de eerste verdieping zijn
de klaslokalen gekomen en een ruimte voor de
bibliotheek. De lokalen op de begane grond zijn
nu ingericht als slaapzalen.
Het is een grote verbetering in het niveau van
de voorzieningen. De school richt zich vooral
op aidswezen die goed kunnen leren en waarvoor sponsorprogramma’s door IcFEM worden
georganiseerd. Zij krijgen hierdoor meer
kansen op goed onderwijs en zij zullen daar
zeker van profiteren.

Nieuws van de projecten
Tijdens onze laatste reis in maart hebben wij 5
projecten op heel goede wijze kunnen afsluiten
Hierbij een kort verslag per school:
1. Kimingichi Primary School, 6 klaslokalen,
200 schoolbanken en 10 nieuwe toiletten
(Kimilili)
Wat hebben we hier met elkaar een geweldig
project kunnen realiseren! Op deze school
waren de voorzieningen abominabel: klaslokalen van leem, het hoofd van de school in een
donker hokje, toiletten gemaakt van bananenbladeren, nauwelijks schoolbanken.
Nu staat er een prachtig gebouw voor 6 klaslokalen, nieuwe toiletblokken van baksteen en
200 nieuwe schoolbanken in de lokalen. De
vreugde bij de feestelijke opening was enorm;
er waren veel mensen bij aanwezig: ouders, de
bisschop van de African Inland Church, veel
mensen van de overheid, de aannemer en zijn
werklieden, leerkrachten en leerlingen. De
school is vol goede moed om er hard tegenaan
te gaan en de resultaten te verbeteren.

De verdieping helemaal klaar

2. Bibliotheek voor Lutonyi Primary School
(Kimilili)
Een klein project maar met een groot effect.
De inrichting van een bibliotheeklokaal betekent veel voor de leerlingen van Lutonyi die nu
een goede plek hebben om te lezen en hun
kennis te vergroten.

4. Kleuterschool voor Kimilili Boys Primary
School
Hier werd een gebouwtje met 2 ruime lokalen
gerealiseerd. Op deze school hebben wij al
meerdere projecten gedaan; alleen de kleuterschool had nog geen goed onderkomen.
Peter Situma, hoofd van de school (zie interview in nieuwsbrief nr.6) heeft in de loop der
jaren zijn school werkelijk tot een hoger plan
gebracht, mede door de diverse projecten die
wij er hebben kunnen doen. De resultaten
stijgen nog steeds en het enthousiasme en de
motivatie op de school hebben veel goeds te
weeg gebracht. Nu zitten de kleuters er ook
goed bij en kan vanaf het eerste begin het
onderwijs in goede lokalen gegeven worden.

In de bibliotheek

Inzegening van de kleuterschool

Een prachtig nieuw gebouw
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Vakonderwijs
Tijdens het symposium is de discussie ontstaan
over gericht vakonderwijs. Graag willen we
daar op terugkomen in deze nieuwsbrief.
De meeste kinderen die naar school gaan, volgen eerst kleuter en basisonderwijs en rond de
leeftijd van 14 jaar gaan kinderen over het
algemeen naar de middelbare school. Of je nu
goed kunt leren of niet, dat maakt niet uit. Na
afloop van de vierjarige middelbare school doet
iedereen eindexamen. De beste leerlingen kunnen naar de universiteit voor een opleiding
maar voor de meeste leerlingen is dat niet
weggelegd. Erg jammer omdat voor hen niets
anders rest dan thuis op het land te werken of
te proberen om een baantje te bemachtigen.
Daarom is het erg jammer dat er nu geen of
zeer beperkt vakonderwijs is. Immers met een
goede vakopleiding is het veel makkelijker
werk te vinden en daarmee in het levensonderhoud te voorzien. Bovendien kun je met een
goede opleiding ook een eigen bedrijfje beginnen.
Tijdens hun bezoek in maart hebben Roel en
Marianne een “school” voor vakonderwijs
bezocht. Twee simpele lokalen, geen ramen of
deuren, nauwelijks gereedschap, een enkele
leerkracht, geen discipline. “We konden ons
niet voorstellen dat je er iets zou kunnen
leren”.
Zowel met Solomon Nabie, directeur van IcFEM
en toezichthouder in Kimilili, als met de nieuw
benoemde District Commissioner (DC, de
hoogste ambtenaar in het district Kimilili) is
gesproken over de mogelijkheden om vakonderwijs aan te gaan bieden naast de gewone
middelbare school. Iedereen was daar erg
positief over en de DC zou een voorstel richting
het Ministerie van Onderwijs direct ondersteunen.
De eerste stap is nu om de behoefte verder te
peilen en informatie te verzamelen over de
mogelijkheden. Met deze basis kan een plan
worden gemaakt.

5. Administratieve ruimten en een klaslokaal
voor Ebwaliro Primary School (Mumias)
Vol trots nam John Were ons mee naar het
afgeronde project, dat er prachtig uitzag met
de verschillende voorzieningen in een gebouw.
Opvallend was de goede afwerking. Vooral het
hoofd van de school was enorm blij met zijn
nieuwe kamer. Wij hebben nog nooit iemand zo
zien zitten stralen achter zijn bureau.
De opening was een grote happening waarbij
Roel een koe en Marianne 5 kg. suiker cadeau
kreeg. Het enthousiasme van iedereen was
hartverwarmend en we hopen dat de resultaten
op school nu laten zien dat het de investering
waard is geweest.

Het trotse schoolhoofd achter zijn bureau

Ebwaliro: de koe!

Nauwelijks middelen op school
Deze foto is gemaakt op de Village Politechnic
te Chebukwabi, een dorpje vlak bij Kimilili.
Vakonderwijs heeft bij niemand nog veel prioriteit, is ons gebleken.

Het doornemen van de financiën

4

Deze projecten samen vergen een totaal
bedrag van ca. € 130.000. Daarvan betaalt de
Stichting Harambee de helft uit de enorme
bijdrage die we hebben gekregen naar
aanleiding van het Symposium. Impulsis
betaalt de andere helft mits de aanvraag wordt
goedgekeurd.
Momenteel werken we aan de aanvraag voor
de bijdrage van Impulsis. Na goedkeuring kan
men in Kenia aan de slag!

TV in Afrika!
Toen Roel en Marianne in maart weer in Kimilili
waren, zijn ze naar Kimingichi Primary School
geweest met de film, die op het Symposium
was vertoond. Immers, de leerlinge die we een
dag gevolgd hebben voor de film, Celstine, zat
daar op school. Het leek een leuk idee om de
film ook daar te vertonen. Omdat er geen elektriciteit is, zijn we afgereisd met een generator,
een knots van een tv en met een cd-speler.
Een belevenis op zich!
In een van de nieuwe klaslokalen werden alle
leerlingen verzameld en werd de tv opgesteld
op een tafel. Na enig geredder deed de generator het eindelijk en kon de film vertoond
worden. Het was een doorslaand succes.
Kinderen die nog nooit een tv of film hadden
gezien, keken met verbazing en met veel
plezier naar hun school en hun Celestine. Ook
de moeder van Celstine was aanwezig, maar ze
durfde van de schrik haast niet te kijken.
We weten zeker dat de kinderen veel te vertellen hadden ’s avonds thuis!

Daarnaast zijn er nog enkele nieuwe scholen
bezocht waar we in de toekomst projecten
kunnen uitvoeren. Eer het echter zover is, zijn
er nog veel gesprekken met de ouders nodig.

Ugolwe Primary School

Rommelmarkt Vincentshop
In Tilburg wordt ieder jaar door de Vincentshop
(een winkel in tweedehands spullen) een grote
rommelmarkt georganiseerd voor een goed
doel en dit jaar waren wij de gelukkigen.
Afgelopen zaterdag 26 mei waren vele vrijwilligers in de weer met de verkoop van allerlei
spullen. Het was lekker druk en er werd grif
verkocht, bovendien was het een erg gezellige
dag. Ook Roel liet zich niet onbetuigd en heeft
met verve vele wafels verkocht voor het goede
doel. De opbrengst was voor iedereen een
topper: € 4.400!
Bedankt mensen: het was grandioos!

Aandachtig kijken!

Nieuwe projecten
Naar aanleiding van het bezoek van Roel en
Marianne staan er weer een groot aantal
nieuwe projecten op stapel, waarvoor de
voorbereiding in volle gang is:
•
2 klaslokalen, 10 toiletten en administratieve ruimten voor het schoolhoofd en de
leerkrachten
voor Kimingichi
Primary
School (fase 2) bij Kimilili;
•
een aula en bibliotheek voor Beulah
Secondary School in Bungoma;
•
een kleuterschool voor Lutonyi Primary
School bij Kimilili;
•
renovatie van 8 klaslokalen van Kimilili
Girls Primary School;
•
een consultatiebureau voor gehandicapte
kinderen m.b.t. onderwijsmogelijkheden in
Mumias;
•
inrichting van schei- en natuurkundelokalen en renovatie van klaslokalen voor
Kimabole Secondary School nabij Kimilili;
•
4 klaslokalen voor Ugolwe Primary School
nabij Mumias.

Zo werd er veel aan de man gebracht
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Cursus van Impulsis
Naast het verdubbelen van de eigen gelden
van goede doelenorganisaties ten behoeve van
projecten geeft Impulsis steeds vaker inhoudelijke ondersteuning aan deze organisaties. Zij
doet dat o.a. in de vorm van cursussen, trainingen en bijeenkomsten over bv. onderwijsprojecten. Het doel hiervan is de kwaliteit van
het werken verder te verbeteren zodat goede
projectaanvragen tot stand komen en teleurstellingen bij de uitvoering daarvan zoveel
mogelijk voorkomen kunnen worden.
Roel en Marianne zijn eind mei naar een tweedaagse training geweest over visievorming van
stichtingen en het doorvertalen ervan naar de
projecten en projectaanvragen. Daarmee wordt
een consistente aanpak gerealiseerd die de
kwaliteit van de projecten bevordert en die
leidt tot daadwerkelijke verbeteringen in het
veld. Aan de orde kwamen zaken als de visie,
stakeholders en de mate van belangrijkheid,
projectdoelstelling, definiëren van resultaten,
de meetbaarheid ervan, etc.
Het was een leerzame en praktische training.
Ondanks dat wij onze zaken goed op orde
hebben, hebben we gemerkt dat we toch nog
verder kunnen verbeteren. Ook de uitwisseling
van ideeën en werkwijzen van collegastichtingen was leuk en leerzaam.

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.

De Millenniumdoelen 2015
189 landen hebben in 2000 met elkaar afgesproken dat vòòr 2015 belangrijke wereldproblemen zijn aangepakt. Bijvoorbeeld dat alle
kinderen naar school kunnen, malaria en aids
teruggedrongen zijn, de helft minder mensen
van één dollar poer dag hoeft te leven en meer
mensen schoon drinkwater hebben. Dat noemen we de Millenniumdoelen van de Verenigde
Naties.
1. De armoede halveren en minder mensen
honger.
2. Alle kinderen volgen basisonderwijs.
3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig, o.a.
door gelijke participatie van jongens en
meisjes in het onderwijs.
4. 2/3 minder kindersterfte t.o.v. 1990.
5. Verbetering van de gezondheid van
moeders.
6. Bestrijding van aids, malaria en andere
dodelijke ziektes.
7. Meer mensen schoon drinkwater.
8. Toegang tot betaalbare medicijnen en een
eerlijk handelssysteem, minder schulden
voor ontwikkelingslanden.
De Stichting Harambee richt zich op de verwezenlijking van de eerste 3 Millenniumdoelen.

Algemene informatie
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.
E-mailadres: info@harambeeholland.nl
Comité van Aanbeveling:
•
Peter van der Velde, Burgemeester van Breda
•
Mr. Mukhisa Kituyi, Minister van Handel en
Industrie in Kenia.
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