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Op 27 februari hebben we de
Vitsangalaweni basisschool opnieuw
bezocht. Een belangrijke mijlpaal was
ons gesprek met vertegenwoordigers
van de Keniaanse overheid en de
samenwerkingsovereenkomst die we
hebben afgesloten met het
ontwikkelfonds en het parlementslid
van het district.
Dankzij de vele giften van vrienden van
Kids in Kenia konden vorig jaar vier
klaslokalen worden gebouwd. Een grote
vooruitgang! Er zijn nu 10 goede
klaslokalen voor bijna 1000 kinderen.
Maar dit is nog niet genoeg.
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Komende
activiteiten
♦

Afronding bouw 2e
drinkwatertank en
sanitairgebouwen

♦

Start bouw vier
klaslokalen

Kids in Kenia heeft daarom tijdens het
vorige bezoek aangegeven mee te
willen werken aan de bouw van
nogmaals vier klaslokalen, indien de
Keniaanse overheid hieraan ook zou
bijdragen We zijn erg blij dat hieraan
gehoor is gegeven en dat we tijdens
het bezoek een samenwerkings
overeenkomst hebben afgesloten met
de Keniaanse overheid, waarbij we elk
financieel garant staan voor de bouw
van twee klaslokalen. We verwachten
deze zomer te starten met de bouw
van nogmaal vier klaslokalen.

Water en sanitatieproject bijna gereed!
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
eerste stap. Maar er moest nog meer
gebeuren op dit terrein. De school heeft nu
6 latrines voor bijna 1000 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 voldoende geld binnengekomen zodat de
ouders eind vorig jaar konden starten met
de bouw van een 2e watertank en twee
sanitairgebouwen. Dit project zal in maart
worden afgerond en tijdens ons bezoek
konden we constateren dat de
werkzaamheden goed op schema liggen.
Na afronding van dit project in maart zal de
Vitsangalaweni school over voldoende
schoon drinkwater beschikken.
De ouders hebben een fonds opgericht,
waarin elk gezin elke maand 10 shilling stort
voor het onderhoud van de watertank, het
sanitair en de klaslokalen.

Vorig jaar heeft Kids in Kenia ook een
waterpurifier aan de school
geschonken, zodat water uit de
nabijgelegen vijver gereinigd kan
worden en verkocht aan de mensen uit
het dorp. Op deze wijze zou de school
inkomsten krijgen. Deze verkoop van
schoon drinkwater aan de dorpelingen
loopt nog maar mondjesmaat, omdat
men het water te duur vindt. Besloten
is nu om de prijs per emmer te
verlagen, in de hoop dat er meer
verkocht gaat worden.
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Onderwijskwaliteit
De leerlingen van groep 8 van de
Vitsangalaweni basisschool hebben in
december 2013 een mooie prestatie
geleverd. Bij de KCPE-toets, een soort
Cito-toets die wordt afgenomen aan het
eind van de basisschoolperiode,
scoorden de leerlingen ruim 50 punten
hoger dan gemiddeld in het Kwale
district. De leerkrachten gaven aan dat
de goede prestaties dit jaar voor een
deel ook te danken waren het
leesboekenproject dat Kids in Kenia
samen met My Book Buddy op de school
heeft opgezet. Met name de Engelse
leesvaardigheid is vooruitgegaan.
Maar er zijn ook grote uitdagingen. Door
de grote instroom van leerlingen van
andere scholen en de omvang van de
huidige groep 8, verwachten de
leerkrachten dat het dit jaar moeilijker
zal worden om een zelfde goede
eindscore te halen. Uit de verschillende
tussentoetsen is gebleken dat de
huidige groep 8 leerlingen een lager
niveau hebben.

“Elk kind is een
belofte.”
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De leerkrachten gaven aan dat zij daarom
begonnen zijn met extra lessen om het
niveau van deze leerlingen te verbeteren.

Kids in Kenia ondersteunt een aantal
leerkrachten door 50% van de kosten van
opleidingen en trainingen te betalen.
Daarnaast is afgesproken dat de
leerkrachten en de directeur van de school
mee kunnen doen aan de opleidingen en
trainingen die door Teachers4teachers
worden verzorgd.

St Joseph school
Tijdens onze reis hebben we ook een
bezoek gebracht aan de St-Joseph
basisschool in Kinango. Deze school met
circa 750 leerlingen haalde tijdens de
laatste KCPE toets in december een
gemiddelde score van 317 punten met
69 deelnemende leerlingen. Dit is
bijna100 punten hoger dan het
gemiddelde in het Kwale-district.

De school heeft aan Kids in Kenia
gevraagd om ondersteuning bij het
verbeteren van de infrastructuur en
onderwijsvoorzieningen. Kids in Kenia
wil dit in overweging nemen. De school
gaat nu een school ontwikkelplan op
stellen waarin zij aangeeft welke
onderwijsvoorzieningen nodig zijn en
wat men zelf kan financieren.

De school is ooit gestart als RoomsKatholieke basisschool, maar is in 1992
door de overheid overgenomen en
sindsdien een openbare school. Deze
achtergrond en de grote betrokkenheid
van ouders lijken een goede verklaring
voor de goede prestaties van de school.
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Omdat de school een groot tekort aan
schoolbankjes had, heeft Kids in Kenia
100 schoolbankjes aan de school
geschonken, die tijdens ons bezoek aan
de school feestelijk in gebruik werden
genomen. Ook de gouverneur deed een
mooie gebaar en stelde een bedrag
beschikbaar voor nog eens 40
schoolbankjes.

