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Rennen voor Kids in Kenia

Inhoud

Op woensdag 17 februari renden ruim
300 kinderen van het ‘s Gravendreef
college in Den Haag zich de benen uit
het lijf om geld in te zamelen voor een
studiebeurs voor talentvolle kinderen
in Kenia. De sponsorloop was een groot
succes!
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Klaslolaken geopend
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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. Omdat het
basisonderwijs in Kenia gratis is, gaan
bijna alle kinderen naar school. Voor
veel kinderen ontbreekt een
vervolgperspectief. De hoge kosten
voor het middelbaar onderwijs vormen
vaak een belemmering om door te
stromen, waardoor kinderen niet de
kans krijgen hun talenten te
ontplooien. Samen met de kinderen
van het ’s Gravendreef willen we daar
iets aan doen.

Komende
activiteiten
♦

Opstellen
ontwikkelplannen
Mkuduru

♦

Fondsen werven
voor Mkuduru

♦

Studiefonds in
samenwerking met
‘s Gravendreef
college

Tijdens ons bezoek aan de school,
hebben we dit feestelijk gevierd met
de ondertekening van het studiebeurscontract door Sauma, Ivonne, Charity,
Juma, James en Sylvester.

Charity ondertekent het contract!

In het contractje is afgesproken dat de
ouders ook een deel van de kosten op
zich nemen en dat de kinderen goed
hun best zullen doen en hun resultaten
na elk semester laten zien.

Sylvester met zijn moeder.

Dankzij de inzet van medewerkers van
marketingbureau DAN en de kinderen
van het ‘s Gravendreef college hebben
dit jaar 6 talentvolle kinderen van de
Vitsangalaweni school, 3 jongens en 3
meisjes, een studiebeurs ontvangen.
Kids in Kenia betaalt samen met het
’s Gravendreef college 50% van de
studiekosten zolang er goede
resultaten worden behaald. De 6
kinderen komen uit arme gezinnen en
zijn geselecteerd op basis van hun
goede schoolresultaten.

Het ’s Gravendreef college in Den Haag
en de Vitsangalaweni school in Kenia
zijn een scholenband aangegaan, zodat
de kinderen van beide scholen van
elkaar leren en over elkaar leren. Door
het uitwisselen van brieven, kaarten en
videos en communicatie via sociale
media, willen we de scholieren van
beide scholen dichter bij elkaar
brengen.
Ook in de toekomst wil het ’s
Gravendreef college zich inzetten voor
studiebeurzen voor kinderen van de
Vitsangalawenischool.
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Feestelijke opening klaslokalen!
Op vrijdag 5 februari werden tijdens
een feestelijke bijeenkomst op de
Vitsangalaweni school vier nieuwe
klaslokalen in gebruik genomen. Het
was een groot feest met veel muziek,
waarbij ook de plaatselijke politiek en
de pers aanwezig was.

“Elk kind is een
belofte.”
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De feestelijke opening markeerde een
bijzonder moment. De afgelopen drie
jaar hebben we met steun van alle
vrienden van Kids in Kenia op deze
school veel kunnen doen. Met de
opening van deze 4 nieuwe lokalen is
het moment gekomen dat de school
voor onderwijsfaciliteiten geen
ondersteuning meer nodig heeft. Het
is prachtig om te zien dat er nu voor
1000 leerlingen goede voorzieningen
zijn. Door het suikerrietproject dat
binnenkort van start gaat, krijgt de
school inkomsten voor verdere
investeringen en het onderhoud.
Kids in Kenia blijft de school wel
ondersteunen met studiebeurzen voor
talentvolle kinderen, trainingen voor
leerkrachten en microkrediet voor
vrouwen.

De feestelijk opening was ook een
bijzonder moment omdat de lokalen
samen met de Keniaanse overheid zijn
gebouwd. Kids in Kenia heeft daarvoor
een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met het parlementslid van het
district. Dit parlementslid heeft Kids in
Kenia nu verzocht samen de
ontwikkeling van een andere school, de
Mkuduru op te pakken. Deze school
heeft nog veel basale voorzieningen
nodig, zoals klaslokalen, sanitair en
schoon drinkwater. Ook op
onderwijsgebied moet nog veel
ontwikkeld worden omdat het een
nieuwe school is. De komende periode
zal de school de ontwikkelplannen
uitwerken en gaan we bekijken welke
rol Kids in Kenia daarbij kan spelen.

Nieuw meubilair gereed!
Dankzij de giften van vrienden van Kids
in Kenia konden we bij het in gebruik
nemen van de nieuwe klaslokalen ook
100 nieuwe schoolstoeltjes en 20
groepstafels voor de onderbouw
overhandigen. Het schoolmeubilair is
speciaal voor de onderbouw gemaakt
door de timmerman uit het dorp. Ook
de Keniaanse overheid heeft voor het
meubilair voor 2 klaslokalen gezorgd.
We willen alle vrienden van Kids in
Kenia namens de school hartelijk
danken voor hun bijdrage aan het
schoolmeubilair!

