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Sport verbindt mensen met elkaar, is 
gezond, maar bovenal ontzettend leuk! 
Dat hebben we ervaren tijdens het 
sportproject op de Vitsangalaweni 
basisschool.  

De leerkrachten en kinderen van de 
Vitsangalawenischool hadden gevraagd 
om ondersteuning bij het opzetten van 
sportfaciliteiten. Tot nu toe was daar 
nog geen goed plan uitgerold met 
voldoende waarborgen voor een 
duurzame opzet. Deze uitdaging is 
opgepakt door Sam en Gijs, die in het 
kader van hun studie sportmanagement 
aan de Hogeschool Amsterdam, 
gedurende zes maanden stage hebben 
gelopen bij Kids in Kenia. De uitdaging 
was om zelf voor de financiering van 
het project te zorgen en het project zo 
in te richten dat het ook een duurzaam 
karakter zou krijgen. Op beide fronten 
is door Gijs en Sam veel werk verzet en 
is het project een succes geworden.  

 

Tijdens de voorbereidingsperiode in 
Nederland is met een ludieke actie op 
de facebookpagina van het 
sportproject en via de crowdfunding 
website van Get it Done, voldoende 
geld opgehaald om het project te 
kunnen starten. Ook was er een 
intensief contact met Salim, de 
leerkracht die het project coördineert 
op de Vitsangalaweni school. 

Medio februari was het zover en zijn 
we samen met Sam en Gijs afgereisd 
naar Kenia om het sportproject uit te 
rollen. Bij aankomst op de school 
konden we met eigen ogen constateren 
dat het voetbalveld, netbalveld en 
volleybalveld waren aangelegd en dat 
ook alle sportmaterialen aanwezig 
waren voor de sportdagen. 

 

Sportproject enthousiast ontvangen! 
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De eerste sportdag was een dolle boel 
met zoveel enthousiaste kinderen op 
het veld. De volgende dagen kwam er 
meer structuur in en kreeg elke klas 
gedurende twee uur les in de 
verschillende sporten. De sportweek 
werd afgesloten met een 
voetbalwedstrijd tussen de 
leerkrachten en leerlingen. De 
wedstrijd werd met glans gewonnen 
door de leerlingen. 

 

Het duurzame karakter van dit project 
komt op verschillende manieren tot 
uitdrukking. De school gaat sport 
integreren in het lesprogramma. Elke 
dag worden er sportlessen gegeven. 
Omdat de school nu eigen sportvelden 
heeft, gaan de schoolteams meedraaien 
in competitie wedstrijden tussen de 
scholen in het district. Ook gaat de 
school de sportvelden verhuren, zodat 
met de opbrengst kapotte materialen 
vervangen kunnen worden. Daarnaast 
zal Salim, als coördinator van het 
sportproject, meedraaien in het 
Worldcoaches programma dat de KNVB 
in samenwerking met Tenda Pamoja 
organiseert in dit district. 

 

Namens (de) Kids in Kenia bedanken we 
Sam, Gijs en Salim hartelijk voor hun 
enthousiaste en deskundige inzet. 

 

 

Komende 

activiteiten 

♦ Afronding 
Sanitairproject  
St-Joseph school 

♦ Start bouw vier 
klaslokalen 
Vitsangalaweni 
school 

♦ Inventarisatie 
mogelijkheden 
Kitungure school 
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“Elk kind is een 
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Kids in Kenia werkt steeds vaker samen 
met de lokale Keniaanse overheid bij 
het realiseren van bouwprojecten. 

Op de St-Joseph school in Kinango 
konden we de eerste resultaten van 
deze samenwerking bekijken. In het 
schoolontwikkelplan had deze school 
prioriteit gegeven aan de bouw van 
twee sanitairgebouwen. Zonder deze 
sanitairgebouwen zou de school 
vanwege gezondheidsrisico’s gesloten 
moeten worden. Daarnaast was de 
bouw van nieuwe klaslokalen prioriteit. 
Kids in Kenia had daarom vorig jaar 
met het lokale ontwikkelingsfonds, het 
Constituency Development Fund (CDF), 
afgesproken dat Kids in Kenia de 
sanitairgebouwen voor haar rekening 
zou nemen indien het CDF klaslokalen 
zou realiseren.  

 

Bij ons bezoek aan de school waren de 
door Kids in Kenia gefinancierde 
sanitairgebouwen bijna gereed en was 
het CDF gestart met de bouw van de 
twee klaslokalen. 

 

Ook op de Vitsangalawenischool hebben 
we een dergelijke afspraak gemaakt 
met Khatib Mwashetani, het 
parlementslid dat dit district 
vertegenwoordigd in het parlement in 
Nairobi en die het CDF-fonds beheert. 
Kids en Kenia en het CDF zullen op 
deze school elk twee klaslokalen 
realiseren. Het CDF zal hier in maart 
aan beginnen, daarna volgt Kids in 
Kenia, zo is overeengekomen.  

 
Overleg met het parlementslid van Lunga Lunga 

We hopen dat deze samenwerking een 
pilot kan zijn voor verdere 
samenwerking. Het parlementslid heeft 
Kids in Kenia gevraagd om samen te 
werken bij de verdere opbouw van de 
Kitungure primary school in zijn 
district. Deze school presteert goed, 
maar heeft nog een groot gebrek aan 
voorzieningen. Kids in Kenia wil deze 
samenwerking verder onderzoeken, 
maar een belangrijke bottle neck is de 
financiering. We zullen hiertoe in 
Nederland meer structurele 
financieringsbronnen moeten zien te 
vinden. 

Samenwerking Keniaanse overheid 

 

Book Buddy project van start op St-Joseph 

Tijdens het bezoek aan de St-Joseph 
school hebben we ook het Book Buddy 
project uitgerold. De school presteert 
goed, maar vooral de Engelse 
taalvaardigheid is nog een probleem. 
De kinderen van deze school krijgen les 
in het Engels. Thuis wordt meestal 
Swahili gesproken.  
Dit betekent dat de kinderen vaak een 
grote taalachterstand hebben. Het 
verbeteren van de leesvaardigheid in 
het Engels en het bevorderen van een 
leescultuur zijn daarom van groot 
belang. De school had nog vrijwel geen 
leesboeken. Met de start van dit 
project zijn voor alle kinderen in alle 
klassen Engelse leesboeken beschikbaar 
gekomen.  
 
 

 

 
 
Dit project is vorig jaar ook op de 
Vitsangalaweni school gestart en daar 
een groot succes geworden. 


