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Vier klaslokalen gereed!
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Dankzij de giften van vrienden van Kids
in Kenia kon de bouw van vier nieuwe
klaslokalen in november 2012 starten.
Bij de aanbesteding en de bouw van de
klaslokalen is de schoolgemeenschap
intensief betrokken. De ouders hebben
onder meer graafwerkzaamheden en
ondersteunende werkzaamheden
verricht.
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Komende
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Fondsenwerven
voor drinkwater
en sanitair
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Bezoek aan de
school

Belangrijk is dat de regierol bij de
school lag. De directeur van de school
en voorzitter van het oudercomité
vormden samen met de medewerkers
van Tenda Pamoja, het bouwcomité dat
toezag op het bouwproces, de kwaliteit
van het geleverde werk en de betaling
van de bouwtermijnen.
Doordat we de aannemer tevens een
bonus in het vooruitzicht hadden
gesteld bij een tijdige en goede
oplevering van de klaslokalen, werden
de klaslokalen in april naar
tevredenheid opgeleverd. In mei zijn
de klaslokalen aangesloten op het
elektriciteitsnetwerk.
De bouw van de klaslokalen is mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage
van de Turing Foundation, die de helft
heeft gefinancierd en een gift van de
Stichting Alle Beetjes van Youp van 't
Hek.

My Book Buddy groot succes
De kinderen van de Vitsangalaweni school
krijgen les in het Swahili en het Engels.
Thuis wordt meestal Swahili of het
plaatselijke dialect gesproken.
Het verbeteren van de Engelse
taalvaardigheid is van cruciaal belang, ook
voor de andere vakken. De school heeft nog
geen Engelse leesboeken.
Wij zijn daarom erg blij dat de Nederlandse
stichting "My Book Buddy" op verzoek van
Kids in Kenia op de Vitsangalaweni school
een boekenproject wilde starten.
Op 16 april was de grote dag en ging
het project officieel van start met het
bezoek van Cathy Spierenburg aan de
school en de aflevering van de
boekenkasten en leesboeken.
De dag was een groot succes. Elk klas
kreeg een verrijdbare boekenkast met
leesboeken die afgestemd zijn op de
doelgroep. De boeken worden
uitgeleend aan de kinderen, zodat ze
ook thuis kunnen lezen.
Door het lezen te stimuleren zal de
Engelse taalvaardigheid van de
kinderen verbeteren. Dit komt ook de
prestaties bij andere vakken ten
goede.
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Actie schoolbankjes
De actie om met Sint of Kerst een
schoolbankje cadeau te doen is een
groot succes geworden. Er is € 5000
opgehaald. Dankzij deze bijdragen
kunnen 160 schoolbankjes worden
aangeschaft voor de vier nieuwe
klaslokalen.

De school heeft op basis van 4 offertes
een timmerman uit het dorp
Vitsangalaweni gekozen. Een keuze die
wij van harte ondersteunen omdat dit
de locale economie ten goede komt en
werk biedt aan de mensen uit het dorp.
Inmiddels is een contract afgesloten
met deze timmerman in Vitsangalaweni
die de schoolbankjes de komende vier
weken zal gaan maken. Om financiële
risico’s te voorkomen is in het contract
opgenomen dat de timmerman per 40
bankjes betaald krijgt.
Namens de kinderen van de
Vitsangalaweni willen wij iedereen
hartelijk bedanken die heeft
bijgedragen aan het succes van deze
actie!

Goede Cito score

“Elk kind is een
belofte.”

De kinderen van groep 8 van de
Vitsangalaweni basisschool hebben weer
een fantastische prestatie geleverd.
Bij de KCPE-toets, een soort Cito-toets die
wordt afgenomen aan het eind van de
basisschoolperiode, werd de school
opnieuw de eerste in de zone.
Met een gemiddelde van 268 punten
scoorden de leerlingen ruim 50 punten
hoger dan gemiddeld in het Kwaledistrict.
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Schoon drinkwater en goede sanitaire
voorzieningen zijn van groot belang voor
de gezondheid van de kinderen.
De bouw van de eerste watertank die
vorig jaar werd afgerond, was daarom
een goede investering in de gezondheid
van de kinderen en een eerste stap op
de goede weg.

Maar er moet nog meer gebeuren op dit
terrein. De school heeft nu 6 latrines
voor meer dan 900 kinderen. De bouw
van extra latrines is daarom dringend
noodzakelijk. Daarnaast is een tweede
drinkwatertank nodig, zodat de
kinderen het hele jaar door beschikken
over schoon drinkwater en ook het dorp
hiervan kan meeprofiteren. In totaal is
een bedrag van circa € 25000 nodig. Op
dit moment zamelen we hiervoor geld
in.
Rode draad bij al deze projecten is dat
we de regierol en het eigenaarschap bij
de school leggen, zodat de school na
verloop van tijd zonder onze
ondersteuning zelfstandig verder kan.

