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In oktober hebben we de school 
opnieuw bezocht. Het was inmiddels 
een jaar geleden sinds ons vorige 
bezoek. De reis in maart kon niet 
doorgaan vanwege mogelijke onrust 
met de verkiezingen en ook nu was de 
situatie gespannen door de recente 
aanslag in het winkelcentrum in 
Nairobi. Deze trieste omstandigheden 
hebben voor veel Kenianen die in het 
tourisme werken, ingrijpende 
gevolgen. 

 

Vier klaslokalen gereed! 

 

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 had tot 
voor kort 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 is gestart.  
 

 
 

Leesboekenproject werpt eerste vruchten af! 
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Het was geweldig om de nieuwe 
klaslokalen en nieuwe schoolmeubels in 
gebruik te zien. Dankzij de vele giften 
van vrienden van Kids in Kenia krijgen 
nu bijna alle kinderen les in een 
klaslokaal en hoeven zij daarbij niet 
meer op de grond te zitten. Een hele 
vooruitgang vergeleken met een jaar 
geleden! Er zijn nu 10 goede 
klaslokalen voor ruim 900 kinderen. In 
2014 hopen we voldoende geld in te 
zamelen voor de bouw van nog eens 
vier lokalen.  

 

Komende 

activiteiten 

♦ Nu: Start bouw 2e 
drinkwatertank en 
sanitairgebouwen 

♦ 2014: Fondsen 
werven voor vier 
klaslokalen 
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Elk klas heeft nu een boekenkast met 
leesboeken die afgestemd zijn op de 
doelgroep. De boeken worden 
uitgeleend aan de kinderen, zodat ze 
ook thuis kunnen lezen. 
De leerkrachten zijn erg enthousiast 
over dit project omdat de Engelse 
taalvaardigheid van de leerlingen, sinds 
de start van het project, duidelijk 
vooruit  is gegaan. Dit komt ook de 
prestaties bij andere vakken ten 
goede. Zo werpt dit project nu al zijn 
eerste vruchten af. 
 



 
Microkrediet voor vrouwen 

In september is aan 20 moeders van de 
Vitsangalaweni school een microkrediet 
uitgereikt dat door Kids in Kenia 
beschikbaar is gesteld. Met dit 
microkrediet kunnen deze moeders een 
klein bedrijfje opzetten en zo hun 
maatschappelijk positie verbeteren. Dit 
komt uiteindelijk ook ten goede aan de 
kinderen. Aan ondernemingszin 
ontbreekt het bij deze vrouwen niet, 
maar wel aan de mogelijkheid om een 
startkapitaaltje te lenen. Bij een bank 
kunnen ze niet terecht omdat deze geen 
brood ziet in kleine klanten. Met dit 
microkrediet van Kids in Kenia kunnen 
de vrouwen toch een start maken. 

 
 
Met deze lening van € 150 kunnen de 
vrouwen bijvoorbeeld investeren in de 
aanschaf van een geit of een koe, een 
naaimachine of een kledingwinkeltje. 
 
 

“Elk kind is een 

belofte.”  
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De vrouwen aan wie dit microkrediet is 
uitgekeerd werken samen in een vier 
groepen van vijf. Alhoewel zij ieder 
individueel een lening van € 150 hebben 
ontvangen, zijn zij samen verantwoordelijk 
voor de terugbetaling van het totale 
bedrag. Deze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid werkt gunstig uit. De 
vrouwen stimuleren elkaar tot het 
terugbetalen van de lening en tegelijk 
kunnen zij binnen deze groep hun 
dagelijkse ervaringen delen als beginnend 
zelfstandige. Dit werkt bemoedigend en 
draagt bij aan het zelfvertrouwen. 
 
Het was heel insprerend om tijdens ons 
bezoek voor het eerst kennis te maken met 
de vrouwengroep en te horen over hun 
eerste ervaringen. De vrouwen hebben aan  
hun groep de naam “Songambele” gegeven 
wat in het Swahili betekent “We gaan 
voorwaarts!”. 
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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 eerst stap. 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.  
Dankzij de bijdragen van vrienden van 
Kids in Kenia en een subsidie van Aqua 
for All, is er nu voldoende geld 
binnengekomen zodat de ouders konden 
starten met de bouw van een 2e 
watertank en 2 sanitairgebouwen.  
Tijdens ons bezoek konden we de eerste 
resultaten al bewonderen van de 
graafwerkzaamheden die door de ouders 
zijn verricht. 
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