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Voor ons is het gewoon dat kinderen 
doorleren na de basisschool. Op de 
Vitsangalawenischool is dat niet 
vanzelfsprekend. Ook niet als je de 
beste in de klas  bent. Daarom gaat 
Kids in Kenia jaarlijks voor enkele 
kinderen van de school een studiebeurs 
ter beschikking stellen. 

 

Mede voor dit mooie doel hebben ruim 
20 enthousiaste medewerkers van het 
marketingnetwerk Dentsu Aegis Netwok 
in Amsterdam zich ingezet. Van 1 
oktober tot 4 oktober hebben ze een 
geweldige prestatie geleverd met hun 
sponsor fietstocht van Amsterdam naar 
Paris (620 km). Samen hebben ze een 
bedrag van bijna € 11.000 bij elkaar 
gefietst. 

 

Studiebeurs talentvolle kinderen 
 

Inhoud 

Studiebeurs talentvolle kinderen  

Microkrediet 

Klaslolaken bijna gereed 

Geef een schoolbankje cadeau!  
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Waarom dit project! 

De Vitsangalaweni school ligt in Kwale, 
een van de armste districten in Kenia. 
Meer dan de helft van de ouders en 
kinderen leven hier onder de 
armoedegrens van 1 Euro per dag. 
Omdat het basisonderwijs in Kenia 
sinds 2003 in gratis is, gaan nu veel 
meer kinderen naar de basisschool.   

Voor veel kinderen onbreekt een 
vervolgperspectief. De hoge kosten 
voor het vervolgonderwijs (circa € 350 
per jaar) vormen vaak een 
belemmering om door te stromen, 
waardoor kinderen niet de kans krijgen 
hun talenten te ontplooien.  
De ouders van de Vitsangalaweni school 
hebben Kids in Kenia gevraagd om de 
doorstroom naar het vervolgonderwijs 
van enkele kinderen te ondersteunen. 
Het vooruitzicht dat goed presterende 
kinderen ondersteuning gaan 
ontvangen, zal voor de hele groep een 
stimulans vormen en hoop geven. 
In januari 2016 beginnen de eerste vier 
kinderen met een beurs van Kids in 
Kenia aan hun vervolgopleiding. 

Het ’s Gravendreef college in Den Haag 
heeft met de Kerstshow al € 1400 
opgehaald en zal dit voorjaar een 
sponsorloop houden. Ook willen we een 
scholenband tot stand brengen tussen 
de Vitsangalaweni school en het  
’s Gravendreef, zodat de kinderen op 
beide scholen van elkaar leren. 

 
Komende 
activiteiten 

♦ Februari:  

♦ Opening 
klaslokalen 
Vitsangalaweni 

♦ Start studiefonds  

♦ Bezoek bestuur 
aan de school 
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“Elk kind is een 

belofte.”  
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In april is aan twee groepen moeders 
van de Vitsangalaweni school een 
microkrediet uitgereikt door Kids in 
Kenia. Met dit microkrediet kunnen 
deze moeders een klein bedrijfje 
opzetten. 
De eerste groep ontving voor de 
tweede keer een microkrediet. Nadat 
zij het eerste krediet hadden 
terugbetaald, ontvingen ze nu een 
krediet van € 300. De tweede groep 
maakte een start en kreeg een eerste 
krediet van € 150. 

 

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 ze geen 
onderpand of vast inkomen hebben en 
een 'gewone' bank geen brood ziet in 
kleine klanten. Met dit microkrediet 
van Kids in Kenia kunnen de vrouwen 
toch een bedrijfje starten. 

 

 

De vrouwen aan wie een microkrediet 
is uitgekeerd werken samen groepen. 
Alhoewel zij ieder individueel een 
lening hebben gekregen, zijn zij samen 
verantwoordelijk voor de terugbetaling 
van het totale bedrag.  

De vrouwen stimuleren elkaar zo 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 en emancipatie.  

HIV/AIDS 
De vrouwen komen maandelijks bij 
elkaar. De bijeenkomst in november 
stond in het teken van voorlichting over 
HIV/AIDS. De Aids-epidemie vormt een 
groot probleem in Kwale, waar meer 
dan 6% van de volwassenen besmet zijn 
en veel besmettingen van moeder op 
kind worden doorgegeven.  

 

Microkrediet voor 40 vrouwen 
 

Nieuwe klaslokalen bijna gereed! 
Dankzij de giften van vrienden van Kids 
in Kenia konden we in 2014 al vier 
nieuwe klaslokalen bouwen. Binnenkort 
worden nog eens vier lokalen afgerond. 
Twee lokalen zijn door de Keniaanse 
overheid gefinancierd en twee lokalen 
door Kids in Kenia. Ook de ouders van 
de school hebben bijgedragen, 
bijvoorbeeld door graafwerkzaamheden 
te verrichten. 
 

 
 

 
 
Ruim 200 kleuters kunnen in januari 
starten in een nieuw lokaal. Met uw 
hulp willen we ook de lokalen 
inrichten. Een stoeltje kan al voor € 10 
worden gekocht en een groepstafel 
voor 5 kleuters kost € 35.  
Geef u met Kerst een stoeltje of tafel 
cadeau? 


