
Voor u ligt al weer de 9e nieuwsbrief van onze 
Stichting Harambee, voor u samengesteld vlak 
na een bezoek aan Kenia in oktober door Roel 
en Marianne. De berichten zijn dus “vers van de 
pers”! 
Zowel in Kenia als hier in Nederland is weer veel 
gebeurd waar u in deze nieuwsbrief over kunt 
lezen. Bijzonder is dat er een start is gemaakt 
met maar liefst 7 nieuwe projecten. De geweldige 
financiële bijdrage van het symposium van 
25 november 2006 maakte dit mogelijk. Onze 
“verdubbelaar”, Karel Roos van Impulsis/Edukans, 
heeft ons een kleine week bezocht in Kimilili en 
het bestuur heeft een nieuwe samenstelling. In 
deze nieuws-brief leest u er uitgebreid over. 
Rest ons nog u fijne feestdagen te wensen en 
we hopen dat we op uw steun mogen blijven 
rekenen!

Enthousiasme op school
 

Van het Bestuur
Na het vertrek van Marion Pronk zijn wij op zoek 
gegaan naar versterking in ons bestuur. Wij zijn 
erg blij dat Ad van Ardenne zich bereid heeft 
verklaard als bestuurslid onze gelederen te komen 
versterken. Marianne blijft projectcoördinator en 
doet tevens het secretariaat. Zij krijgt daarbij 
ondersteuning van Wim Hillenaar, die ook de 
vergaderingen bijwoont. Wim heeft met Marianne 
deel uit gemaakt van het UNICEF- comité in 
Breda, dus de samenwerking is gewaarborgd! 
Roel blijft voorzitter en Sjaak ten Hove is actief 
als penningmeester.
We hebben al twee vruchtbare vergaderin-gen 
gehad in deze nieuwe samenstelling.

Zeven nieuwe projecten van start
In deze nieuwsbrief geven we graag informa-
tie over de 7 nieuwe projecten die van start 
zijn gegaan in Kenia voor een totaalbedrag 
van € 135.000, inclusief de verdubbeling van 
Impulsis/Edukans van € 67.500. Op hun verzoek 
zijn deze 7 projecten gezamenlijk ingediend 
met uitgebreide informatie over onze stichting: 
doelstelling, toekomstvisie, resultaten, werkwijze, 
etc. Uiteraard waren wij weer erg blij met de 
verdubbeling voor deze projecten: we kunnen 
nu veel meer realiseren. Het gaat hierbij dus 
om een groot bedrag aan geld. Hierbij willen we 
opmerken dat Impulsis/Edukans nu vraagt om 
een accountantsverklaring in Nederland en in 
Kenia. Wijzelf zullen met de grootst mogelijke 
zorg hiermee omgaan! 
Een beschrijving per project:

1.	 Beulah	Education	Institute
Dit is een middelbare school voor meisjes in 
Bungoma, een grotere stad tussen Kimilili en 
Mumias. Deze school is in 2001 gestart door 
een Keniaans echtpaar uit louter idealistische 
overwegingen. De school is nagenoeg vast-
gebouwd aan hun huis en is geregistreerd bij 
de Keniaanse overheid. Momenteel is er een hal 
met lemen muren die door de termieten wordt 
opgegeten en die nu van bakstenen wordt 
gemaakt; het dak kan behouden blijven. De hal 
gaat dienen als bibliotheek, gemeenschapsruimte, 
eetgelegenheid etc.
Kosten: € 26.150

Foto 130

De hal met lemen muren

2.	 Kimilili	R.C.	Girls	Primary	School
Dit is een lagere meisjesschool van bijna 1000 
leerlingen in Kimilili. Wij zijn hier 8 jaar geleden 
begonnen met een van onze eerste projecten. 
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8 reguliere klaslokalen moeten nu nodig 
gerenoveerd worden want die zijn in zeer slechte 
staat! De lokalen zijn in 1960 gebouwd en er is 
nooit iets aan gedaan.
Kosten: € 6.200

De officiële cheque overhandigd

3.	 Kimabole	Secondary	School
Een middelbare school waar wij eerder een schei- 
en natuurkundelokaal hebben gebouwd dat in 
feite nog moet worden afgewerkt en ingericht. 
Ook moet een ander deel van de school nodig 
gerenoveerd worden. Door landproblemen wordt 
er strijd geleverd in de heuvels waar de school 
is gelegen. Er zijn daarom nogal wat problemen 
geweest op school en dit heeft voor enige 
vertraging van het vorige project gezorgd. De 
school is erg blij dat wij hen blijven steunen in 
deze moeilijke tijden; wij hebben uitvoerig met 
hen overlegd over de situatie. De morele support 
die zij voelen, is erg belangrijk voor hen!
Kosten: € 16.000

Dit gebouw wordt nu gerenoveerd

4.	 Kimingichi	Primary	School
Een school waar louter zeer armzalige lemen 
klaslokalen waren. Wij hebben er een paar 

maanden geleden 6 prachtige nieuwe klas-
lokalen helpen realiseren en willen deze school 
graag verder helpen. Fase 2 treedt nu in werking: 
de bouw van nog 2 lokalen, 10 toiletten en 
kantoorfaciliteiten. Tijdens ons verblijf in Kenia is 
de bouw feestelijk gestart met de eerste schop 
in de grond.
Kosten: € 24.000

Bij de start van fase 2

5.	 Ugolwe	Primary	School
Deze school ligt in een erg arm gebied en ziet er 
ook zo uit. 300 kinderen krijgen er onder-wijs. 
John Were heeft ons op deze school gewezen 
omdat hij er vroeger zelf les heeft gehad en hij 
erg graag iets voor deze school wil doen. De 
klaslokalen zijn vervallen, oud en van steen of 
leem gemaakt. Schoolbanken zijn er nauwelijks, 
bijna alle kinderen zitten op de grond. De ouders 
zijn al begonnen met bakstenen maken. Het 
project omvat de bouw van 4 klaslokalen en een 
kantoortje voor het schoolhoofd.
Kosten: € 26.000

6.	 Lutonyi	Primary	School
De reden van dit project is een bijzondere: op 
deze school hebben we al een aantal projec-ten 
gedaan met groot succes. Ons plan was  deze 
school voorlopig niet meer te helpen: het is 
beter de projecten te spreiden over verschillende 
scholen. Wanneer één school alle hulp zou krijgen, 
betekent dat een enorme toeloop aan leerlingen 
van andere scholen waardoor de problemen 
alleen maar groter worden. Spreiding is daarom 
een belangrijk uitgangspunt van onze stichting. 
Bij die eerdere projecten bleek al een grote 
betrokkenheid van de ouders. Na ons vertrek 
zijn de ouders doorgegaan met het maken 
van bakstenen voor de bouw van nog meer 
klaslokalen. De toeloop naar deze school is 
namelijk enorm. Om het initiatief van de ouders 
te ondersteunen hebben we met hen afgesproken 
dat zij voor 2 lokalen zorgen en dat wij er ook 2 
voor onze rekening nemen. Ze zijn al een aardig 
eind op streek met hun deel en wij hebben het 
geld overgemaakt voor het vervolg.
Kosten: € 10.300
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Nieuwe klassen in aanbouw

7.	 EARC	Mumias
Een nieuw project in Mumias. U leest hierover 
ook elders in deze nieuwsbrief! Het enthousiasme 
van de mensen van het EARC is ongekend. Het 
is een goed voorbeeld van een project dat het 
verschil maakt voor mensen! Na ontvangst van 
onze bijdrage en ons vertrek uit Kenia is meteen 
begonnen met de bouw. We hebben zelf de eerste 
spade in de grond gestoken. Dit werd gevierd 
met veel zang en dans van de (gehandicapte) 
kinderen en er waren veel toeschouwers. Onze 
contactpersoon, Martha, heeft toegang tot 
internet en zij houdt ons regelmatig enthousiast 
op de hoogte.
Kosten: € 26.350 

Flabbergasted!
Marijke en Karel Roos hebben onze projecten 
afgelopen oktober in Kimilili bezocht. Het is 
belangrijk dat Impulsis/Edukans, dat steeds 
onze gelden verdubbelt, een beeld heeft van ons 
werk ter plekke in Kenia. Het bezoek was dan 
ook daarvoor bedoeld. We hebben met Karel en 
Marijke veel projecten bezocht, zowel in Kimilili 
als in Mumias. Tevens hebben we een vergadering 
belegd met beide lokale partners IcFEM en John 
Were om over de projecten en de aanpak te praten. 
In deze vergadering hebben we afgesproken 
voortaan ook projecten te ondersteunen die de 
kwaliteit van het onderwijs moeten verbeteren. 
Onze partners gaan daarvoor samen een cursus 
samenstellen voor de leerkrachten van scholen 
van onze stichting. Karel was erg enthousiast 
over de projecten die we gedaan hebben en 
over de manier waarop we met onze lokale 
partners, schoolleiding, ouders en overheid 
samenwerken.

Doelstelling en werkwijze Stichting Harambee

De	Stichting	Harambee	heeft	tot	doel	het	leveren	van	
een	bijdrage	aan	een	substantiële	verbetering	van	de	
leefomstandigheden	 en	 onderwijsmogelijk-heden	 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	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.

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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Karel en Marijke in Kimingichi

Marijke, die zelf onderwijzeres is, heeft veel 
gereisd in haar leven, maar dit was haar eerste 
kennismaking met Afrika. Zij heeft haar indrukken 
opgeschreven en die nemen we graag op in de 
nieuwsbrief:

FLABBERGASTED,	 mijn	 reisindrukken	 weer-
gegeven	in	een	woord	met	veel	betekenissen.

FLABBERGASTED,	 overdonderd	 door	 de	 vele	
indrukken	die	ik	deze	reis	opdeed.
Negen	dagen	Kenia.
Negen	 dagen	 bezoeken	 van	 scholen	 en	 andere	
projecten.
Negen	dagen	bezoeken	van	mensen,	voeren	van	
gesprekken,	voelen	van	ontstaan	van
gelijkgestemdheid	en	groeien	van	een	band.
Negen	dagen	vol	bewondering	over	het	werk	dat	
hier	plaatsvindt.

FLABBERGASTED,	verbijsterd	door	de	situaties	
die	wij	aantroffen:
Verbijsterd	door	de	toestand	van	veel	gebouwen	
en	scholen
Verbijsterd	door	het	achterstallige	onderhoud	van	
veel	lokalen.
Verbijsterd	door	de	grootte	van	de	klassen:	wij	
zagen	133	leerlingen,	opgepropt	in	een	
klein	lokaal.
Verbijsterd	 door	 het	 lesgeven,	 vaak	 zonder	
leermiddelen,	met	onvoldoende	boeken.

FLABBERGASTED,	 haast	 uit	 het	 veld	geslagen	
door	de	tekenen	van	armoede:
Door	de	vele	weeskinderen	die	opgroeien	in	huis	
bij	familie	of	in	een	weeshuis.
Door	 de	 toestand	 van	 veel	 schooluniformen	 en	
meubilair.
Door	 de	 verhalen	 van	 armoede,	 honger	 en	
ziekte.
Door	de	gedachte	over	het	toekomstperspectief	
van	zoveel	kinderen.

FLABBERGASTED,	 verstomd	 en	 vol	 stille	
bewondering:
Voor	 zoveel	 mensen,	 die	 zich	 inzetten	 om	 het	
leven	in	Kenia	meer	draagbaar	te	maken.
Voor	Kenianen	die	niet	bij	de	pakken	neer	gaan	
zitten,	maar	werken	aan	een	betere	toekomst.
Voor	 mensen	 van	 de	 Stichting	 Harambee,	 die	
samen	 met	 deze	 Kenianen	 werken	 aan	 de	
verwezenlijking	van	dromen.
Voor	vele	Nederlanders	die,	geraakt	door	verhalen	
en	foto’s,	daadwerkelijk	hun	steentje	bijdroegen	
en	bij	willen	dragen.

Houten,	Marijke	Roos

Website
Graag vragen wij nog eens aandacht voor onze 
vernieuwde website. Lex van de Vliet heeft veel 
energie en tijd gestoken in een geheel vernieuwde 
versie en we zijn er trots op dat wij nu deze mooie 
website hebben gekregen. Lex is ook bereid de 
website voor ons up-to-date te houden. 

Hij werkt momenteel nog aan een engelse 
versie. De vertaling ervan is geheel verzorgd 
door René van Eijndhoven. Hij vertaalt ook onze 
nieuwsbrieven in het Engels zodat mensen in 
Kenia ze voortaan ook kunnen lezen. Zo leest men 
daar ook welke inspanningen hier verricht moeten 
worden om een project tot stand te brengen. 
Beiden helpen ons hier geweldig goed mee: heel 
hartelijk dank voor jullie ondersteuning.
Het adres luidt: www.harambeeholland.nl

Feest in de Bommel!
Het bekende café de Bommel in Breda vierde zijn 
25-jarig bestaan en eigenaar Kees Verberk droeg 
de algemene leiding over aan zijn zoon Bas. Kees 
gaat met pensioen en zal in de toekomst met zijn 
Keniaanse vrouw regelmatig in Kenia verblijven.
Ter gelegenheid van dit alles werd een groot feest 
georganiseerd in Breda met vele, vele gasten. Kees 
wilde geen cadeau’s maar vroeg om een bijdrage 
voor onze stichting. Onze penningmeester Sjaak 
ten Hove heeft het feest bezocht en het was een 
groot succes. 
Hartelijk dank Kees, voor de geweldige bij-drage 
aan onze stichting van bijna € 3.500. We zullen 
een mooi project realiseren van jouw gulle gift en 
je hierover berichten.

Martha Odhiambo, coördinator van EARC
Martha is coördinator van een klein consulta-
tiebureau in Mumias, waar wij een project gaan 
doen! Wij vroegen haar iets te vertellen over haar 
werk. Hier volgt haar verslag:

Er is hoop voor gehandicapte leerlingen!
EARC	 is	 de	 afkorting	 voor	 Educational	 Asses-
ment	 and	 Resource	 Centre.	 Dit	 is	 een	 klein	
consultatiebureau	 in	 Mumias	 dat	 de	 volgende	
taken	verricht:

vroege	 onderkenning	 en	 onderzoek	 naar	
kinderen	met	een	handicap;
begeleiding	 van	 families	 met	 kinderen	 met	
een	handicap;
vroege	hulp	en	begeleiding	van	de	kinderen	
in	de	gemeenschap	waar	ze	vandaan	komen;
vinden	 van	 goed	 onderwijs	 voor	 deze	 kin-
deren	 op	 passende	 scholen,	 o.a.	 waar	
vakonderwijs	wordt	gegeven;
geven	 van	 begeleiding	 aan	 leerkrachten	 op	
scholen	en	andere	betrokkenen	om	goed	met	
deze	leerlingen	om	te	gaan;
belangrijke	adviesrol	aan	de	overheid	om	op	
reguliere	 scholen	 een	 speciale	 afdeling	 te	
creëren	voor	gehandicapte	kinderen;

Dit	 alles	 vond	 plaats	 in	 een	 ruimte	 van	 3	 x	 4	
meter	 met	 een	 toegewijde	 staf	 van	 2	 onder-
zoekskrachten,	 een	 maatschappelijk	 werkster	
en	 een	 ergotherapeut.	 We	 hebben	 te	 maken	
met	 diverse	 handicaps,	 zowel	 lichamelijke	 als	
geestelijke,	autisme,	epilepsie,	gehoor-	en	visuele	
problemen.
Het	 is	 door	 de	gratie	 van	God	dat	 de	Stichting	
Harambee	ons	kwam	bezoeken	in	de	persoon	van	
Roel	en	Marianne	Meijers,	aan	ons	geïntroduceerd	
door	 de	 geweldige	 persoon	 John	 Were.	 Het	
toekomstige	 centrum	 zal	 straks	 adequate	
faciliteiten	hebben	om	goed	te	kunnen	 inspelen	

•
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op	de	behoeften	van	de	kinderen.	Zo	kunnen	we	
het	potentieel	van	deze	kinderen	verbeteren	door	
goede	educatie	en	zo	zorgdragen	voor	een	goede	
toekomst	voor	hen.	
God	bless	you!!!

Martha	Odhiambo,	Mumias

Weer feest op Ebubole Primary School
Tijdens onze reis in oktober beleefden we weer 
veel vreugde op Ebubole Primary School. Daar 
was de opening georganiseerd van 4 nieuwe 
schitterende, ruime klaslokalen. Wat een 
happening!
Het gehele project zag er fantastisch uit en 
was enorm goed afgewerkt. Prachtig opge-
schilderd, van binnen en van buiten, mooie 
nieuwe schoolbanken en zoveel blije gezichten. 
Er werd gedanst, gezongen, gespeecht en er 
werden kippen en parelhoenders overhandigd. 
Op het hoogtepunt van de feestelijkheden begon 
het te stortregenen maar dat mocht de pret niet 
drukken!
Grote hulde aan onze toezichthouder John Were 
die bijna dagelijks aanwezig was om het geheel te 
begeleiden. We hebben al eerder een project op 
deze school gedaan en we zien de resultaten hier 
enorm vooruit gaan. Dat is ten slotte de opzet 
van onze gezamenlijke inspanningen: kinderen 
beter onderwijs geven door betere faciliteiten. De 
effecten worden zichtbaar van wat we doen.

Vier prachtige klaslokalen in Ebubole

Literaire Afrika avond
Op woensdagavond 21 november organiseer-
de Stichting Harambee in samenwerking met 
boekhandel van Kemenade & Hollaers in Breda 
een Afrikaanse avond. Naast Richard Mukuka die 
Mbira dansen opvoerde en schrijver Jan Kees van 
der Werk die over Afrikaanse literatuur vertelde, 
konden wij onze power-point presentatie tonen 
over Stichting Harambee en de laatste stand van 
zaken vertellen van onze projecten. De ruim 70 
aanwezigen waren zeer geïnteresseerd en stelden 
vele vragen. De Afrikaanse thee en mandazi’s 
smaakten goed. Het was een succesvolle 
avond! Hartelijk dank Hein en René voor deze 
gelegenheid!

Kwaliteit kleinschalige hulporganisaties 
onderzocht
Graag willen wij in deze nieuwsbrief reageren op 
artikelen die onlangs in de pers zijn verschenen 
over de kwaliteit van de kleine particuliere 
hulporganisaties (NGO’s). Die laat op een groot 
aantal punten te wensen over. Dat er minder 
aan de strijkstok blijft hangen en dat kleine hulp 
effectiever is dan de traditionele grote NGO’s, kan 
niet altijd worden waargemaakt. Dit concludeert 
Lau Schulpen in zijn onderzoek waarbij hij 33 
projecten bezocht in Malawi en Ghana op een 
totaal van 6 à 15.000 kleinschalige NGO’s in 
Nederland. Lau Schulpen is onderzoeker van 
het Centre for International Development Issues 
(Cidin) van de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
In Dagblad Trouw van 16 en 17 november en 
in de Volkskrant van 18 november zijn hierover 
artikelen verschenen. 
De conclusies van zijn onderzoek komen kort op 
het volgende neer:

Er is weinig vertrouwen in de locale part-
ner: er worden vaak besluiten genomen en 
plannen uitgevoerd zonder de lokale partner 
erin te betrekken en serieus te nemen. 
Daarnaast wordt in Nederland het werk door 
vrijwilligers gedaan en er wordt verwacht dat 
de lokale partner dat ook zo doet. 

Kleinschalige NGO’s doen hetzelfde als de 
grote NGO’s tientallen jaren geleden deden. 
De grote NGO’s hebben daar van geleerd 
en richten zich nu op het ontwikkelen van 
bekwaamheden bij de lokale organisaties. 
Kleinschalige NGO’s richten zich echter nog 
steeds op de waterput en de klaslokalen. 
Slechts weinig kleinschalige NGO’s hebben 
een bredere blik. 
Kleinschalige organisaties werken vaak in 
“splendid isolation”. Er is weinig kennis over 
het werk van andere NGO’s en over het beleid 
van de regering. 
Kleinschalige NGO’s rapporteren niet over 
de effecten van hun werk, alleen van de 
vorderingen: blije verhalen over de pro-
jecten die klaar zijn maar of het project echt 
bijdraagt aan armoedebestrijding, wordt niet 
onderzocht.
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De mening van onze partners in Kenia
Omdat wij open willen staan voor kritiek bij 
onze aanpak, hebben we de conclusies van het 
onderzoek tijdens ons verblijf in Kenia in oktober 
j.l. voorgelegd aan onze locale partners John 
Were en IcFEM onder leiding van Solomon Nabie. 
In deze gezamenlijke vergadering was Karel Roos 
van Impulsis/Edukans ook aanwezig. Hij was bij 
ons op werkbezoek en heeft onze projecten in 
Kimilili en Mumias bezocht. De toezichthouders 
werd gevraagd hun impressie te geven van 
de samenwerking met Stichting Harambee. 
Hieronder volgt hun verhaal.

Stichting Harambee neemt de locale 
partners in Kenia zeer serieus. Er is veel 
overleg, niet alleen tussen de stichting en 
de partners maar ook tussen de partners 
onderling. De locale partners worden ook 
betaald voor hun inzet; met IcFEM is een 
samenwerkingsovereenkomst getekend. 
Elke keer als de stichting Kenia bezoekt, 
is er goed overleg met alle betrokkenen: 
schoolhoofden, leerkrachten, ouders en de 
overheid. Stichting Harambee luistert goed 
en besluiten worden in overleg genomen. Het 
eigendom van de projecten ligt zonder twijfel 
bij de ouders. De stichting is goed verankerd 
in de lokale gemeenschap, zowel in Kimilili als 
in Mumias.
Het werk van Stichting Harambee maakt 
deel uit van “community development”. 
De stichting zorgt voor een betere infra-
structuur en de partners in Kenia zorgen voor 
het toezicht bij het bouwen, de begeleiding 
van schoolhoofden, leerkrachten en ouders. 
De gesprekken met de stichting gaan over 
alle facetten van het onderwijs, zoals de 
kwaliteit van het management, leerkrachten, 
de resultaten, de bijdrage van de ouders, 
vak-onderwijs etc. Stichting Harambee is 
uniek omdat het geworteld is in de lokale 
gemeenschap in Kimilili en Mumias en 
daardoor de noden kent.
Stichting Harambee werkt samen met 
allen die betrokken zijn bij het onderwijs. 
Ze hebben een goed netwerk, ook bij de 
overheid. Daar wordt vaak mee overlegd. 
Grootschalige hulporganisaties geven nogal 
eens veel geld uit aan bijeenkomsten in grote 
hotels met onduidelijke resultaten, maar 
Stichting Harambee doet dat zeker niet.
De donoren worden steeds geïnformeerd door 
Stichting Harambee over de realisatie van de 
projecten, vaak ook over de schoolresultaten. 
De stichting kan echter niet rapporteren 
over de effecten op de armoedebestrijding 
omdat ze daar de kennis en het geld niet voor 
hebben. Wellicht dat Impulsis een dergelijk 
onderzoek kan uitvoeren, maar dan moeten 
alle betrokkenen eraan kunnen deelnemen. 
Overigens zijn alle aanwezigen het erover het 
erover eens dat armoede-bestrijding begint 
bij goed onderwijs.
Transparantie is ook een belangrijk 
onderwerp. Alle betrokkenen worden daarom 
door Stichting Harambee geïnformeerd over 
de grootte van hun gift aan het project, de 

•

•

•

•

bijdrage van de ouders, het doel van het 
project etc.

Aan het eind van de bespreking over dit on-
derzoek werd geconcludeerd dat de conclusies 
van Lau Schulpen zeker niet van toepas-sing zijn 
op Stichting Harambee. 
Waarvan akte!

Dit spreekt voor zich!    

Ingezonden brief aan Trouw
Naar aanleiding van deze discussie hadden wij 
als Stichting Harambee de behoefte om via een 
ingezonden brief te reageren op dagblad Trouw. 
Deze brief is inderdaad (zij het in verkorte versie) 
geplaatst in de krant op maandag 19 november 
en had de volgende inhoud:

Kleintjes doen het prima
Prima	 dat	 ook	 het	 werk	 van	 kleinschalige	
organisaties	 voor	 ontwikkelingswerk	 onder	 de	
loep	 is	 genomen.	 Ook	 aan	 hen	 mogen	 strenge	
eisen	 worden	 gesteld	 wat	 betreft	 de	 werkwijze	
en	 de	 transparantie	 over	 de	 bestede	 gelden.
Maar	in	het	onderzoek	van	Lau	Schulpen	zijn	alle	
kleine	hulporganisaties	over	een	kam	geschoren.	
Hij	bekeek	35	projecten	op	een	totaal	van	meer	
dan	6000.	Er	zijn	ook	kleinschalige	hulpfondsen	
die	 goede	 resultaten	 boeken	 met	 fantastische	
projecten.	 Met	 grootschalige	 organisaties	 kun	
je	niet	realiseren	wat	je	kleinschalig	wel	kunt	en	
andersom.	Laten	we	de	goede	ervaringen	delen.	
We	 hebben	 hetzelfde	 doel:	 een	 betere	 wereld	
voor	iedereen.
Roel	en	Marianne	Meijers
Stichting	Harambee,	Bavel

Graag maken we van de gelegenheid gebruik 
drukkerij Salsedo van harte te bedanken voor 
het drukwerk! Wij zijn enorm blij dat zij ons 
hierbij willen ondersteunen.
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