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Start bouw vier
klaslokalen
Vitsangalaweni

In oktober kon ons bezoek aan de
scholen in Kenia helaas niet doorgaan.
Vanwege de dreiging van aanslagen zijn
alle charterreizen uit Europa (en ook
de VS en Canada) geannuleerd. Het is
erg jammer, maar ook begrijpelijk, dat
toeristen vanwege de onveilige situatie
wegblijven. De hotels zijn hierdoor nog
maar voor 20% bezet en al meer dan
7000 mensen verloren hun baan. Een
zware slag voor de toch al broze
economie in dit gebied.
Het is nu onze bedoeling de beide
scholen in februari weer te bezoeken.
We reizen dan samen met twee
studenten van de Hogeschool in
Amsterdam die op de Vitsangalaweni
school een sportproject gaan opzetten.
Ook hopen we dat dan een start
gemaakt is met de bouw van nog eens
vier klaslokalen (waarvan er twee door
de lokale overheid worden betaald en
twee door Kids in Kenia en Wild Ganzen
samen). Dit is voorlopig het laatste
grote bouwproject op deze school.
Hierna zullen we onze focus meer naar
de St-Joseph school verleggen.

Met de St-Joseph school in Kinanogo,
werken we sinds kort samen.Omdat
deze school een groot tekort had aan
schoolbankjes, heeft Kids in Kenia dit
voorjaar 100 nieuwe schoolbankjes
geschonken. De school heeft nu een
ontwikkelplan opgesteld waar Kids in
Kenia een bijdrage aan wil leveren. In
een samenwerkingsovereenkomst is
vastgelegd dat wij ons zullen richten op
sanitair en water en de lokale overheid
de nieuwbouw van klaslokalen op zich
zal nemen.Tijdens ons bezoek in
februari zullen we op verzoek van de
school ook het Book Buddy project
uitrollen.

Sportproject Vitsangalaweni school
Op dit moment zijn er geen
sportfaciliteiten voor de kinderen van
de Vitsangalaweni school. Samen met
studenten van de opleiding Sport
Management en Ondernemen van de
Hogeschool Amsterdam wil Kids in
Kenia een duurzaam sportproject
opzetten op de school. Doel van
het project is om de school te voorzien
van sportfaciliteiten, een leraar op te
leiden tot sportdocent en sport te
integreren in het lesprogramma.
Sport is niet alleen leuk, maar is ook
een waardevol instrument voor
ontwikkeling. In de eerste plaats omdat
het kan bijdragen aan de gezondheid,
zowel lichamelijk als geestelijk. Ook
heeft sport een positief effect op het
zelfvertrouwen van jongens en meisjes
en draagt het bij aan gendergelijkheid.
Daarnaast leren kinderen door sport
beter samen te werken en kan het
bijdragen aan verzoening tussen
verschillende bevolkingsgroepen
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Sanitairproject
Schoon drinkwater en goede sanitaire
voorzieningen zijn van groot belang voor
de gezondheid van de kinderen.
Op de Vitsangalawenischool hebben we
met steun van alle Vrienden van Kids in
Kenia nu twee grote drinkwatertanks
gebouwd van elk 100.000 liter.
Daarnaast zijn op deze school afgelopen
zomer ook twee sanitairgebouwen
gerealiseerd.

“Elk kind is een
belofte.”

Ook op de St-Joseph school wil Kids in
Kenia bijdragen aan schoon drinkwater
en sanitair. In januari wordt gestart met
de bouw van 2 sanitairgebouwen. Samen
met alle vrienden van Kids in Kenia is
hiervoor een bedrag van € 8000
opgehaald. We werken bij dit project
samen met de stichting Wilde Ganzen
die € 4000 heeft geschonken.

Book Buddy project

In maart hebben voor het eerst een bezoek
gebracht aan de St-Joseph basisschool in
Kinango. De school presteert goed, maar
vooral de Engelse taalvaardigheid is nog
een probleem. De kinderen van deze school
krijgen les in het Swahili en Engels. Thuis
wordt meestal Swahili of het plaatselijke
dialect gesproken. Dit betekent dat de
kinderen vaak een grote taalachterstand
hebben. Het verbeteren van het Engels is
daarom van cruciaal belang.

De school heeft nog vrijwel geen Engelse
leesboeken. In samenwerking met "My Book
Buddy" zal Kids in Kenia daarom in februari
een leesboeken project starten, waarbij in
alle klaslokalen voor alle kinderen en voor
alle leeftijdsgroepen Engelse leesboeken
beschikbaar komen. Dit project is vorig jaar
op de Vitsangalaweni school uitgerold en
daar een groot succes.

Tweede micro krediet vrouwengroep
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Vorig jaar is aan 20 moeders van de
Vitsangalaweni school een microkrediet
uitgereikt dat door Kids in Kenia
beschikbaar is gesteld. Met dit
microkrediet van € 150 per persoon
hebben deze moeders een klein
bedrijfje opgezet.
Aan ondernemingszin ontbreekt het bij
deze vrouwen niet, maar wel aan de
mogelijkheid om een startkapitaaltje te
lenen. Bij een bank kunnen deze
vrouwen niet terecht omdat die geen
brood ziet in kleine klanten.
Wij wel dus, zoals blijkt uit deze foto!

Met dit microkrediet van Kids in Kenia
konden de vrouwen toch een start
maken. In januari zal de eerste groep
vrouwen het krediet volledig terug
hebben betaald. De zaken gaan goed en
zij willen graag doorgaan met een hoger
krediet van € 300 per persoon. Daarnaast
zal een tweede groep van 20 vrouwen
aan de slag gaan met een starterskrediet
van € 150. Het microkrediet komt niet
alleen de vrouwen ten goede, maar ook
de kinderen omdat zo bijvoorbeeld het
schoolgeld voor het voortgezet onderwijs
kan worden betaald.Wilt u ons helpen,
deze vrouwen op weg te helpen?

