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De eerste nieuwsbrief voor vrienden van
Kids in Kenia is een feit. Er is veel
gebeurd de afgelopen maanden.
Het lijkt nog maar kort geleden, dat we
in oktober 2010 voor het eerst enkele
basisscholen in Kenia bezochten, die
vanuit Nederland worden ondersteund.
De resultaten die daar bereikt worden,
maakten indruk. Relatief bescheiden
middelen maken hier echt een verschil.
Op 21 februari 2011 passeerde bij
notaris Matzinger de oprichtingsakte
voor Kids in Kenia, met als doelstelling;
bijdragen aan een betere toekomst van
Kinderen in Kenia. Ons motto daarbij is:
“Elk kind is een belofte”.
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Medio maart bezochten we voor het
eerst de Vitsangalaweni primary school
in Kenia. De grote inzet van ouders en
leerkrachten en de omstandigheden
waaronder les gegeven wordt, deden
ons besluiten ons voor deze school te
gaan inzetten.
Weer terug in Nederland lag er een
mooie verrassing in onze brievenbus.
Een blauwe enveloppe met het bericht
van de Belastingdienst dat Kids in Kenia
de ANBI-status heeft.

Met veel dank aan de mensen van het
bureau Frontaal in Rottedam, is eind
april onze schitterende website
www.kidsinkenia.nl in gebruik
genomen. Ook ons mooie logo is
ontworpen door Fronttaal. Via deze
weg willen Fronttaal daarvoor
nogmaals hartelijk danken.
Op Koninginnedag konden kinderen in
de Damsigstraat in Voorburg een
bloempotje met oranje Afrikaantjes
beschilderen voor Moederdag. De
opbrengst van deze activiteit was
voor de school in Kenia.
Op 18 juni hebben we dit alles met
gevierd met een “high tea”. Ook de
opbrengst hiervan was voor Kids in
Kenia.

Rabobank
1164.69.633

Uw lege fles voor schoon drinkwater
Kids in Kenia zamelt nu geld in voor een
nieuwe watertank.

Komende
evenementen


Nu:
Actie: Uw lege fles
voor schoon
drinkwater



Najaar:
Fondsenwerven
voor klaslokalen



Oktober:
Bezoek aan de
school in Kenia en
start bouw tank

De school heeft geen eigen
(drink)watervoorziening, waardoor de
kinderen zijn aangewezen op drinkwater
uit een verder gelegen riviertje. De
kwaliteit van dit water is slecht, maar
het is wel de enige bron van water. In
2010 is er een uitbraak van cholera
geweest en zijn 11 mensen overleden.
De bouw van twee watertanks is daarom
van groot belang. Met deze watertanks
kan het regenwater in het regenseizoen
via de dakgoten worden opgevangen en
opgeslagen. De bouw van een watertank
kost circa € 7.000. Een goede
investering in de gezondheid van de
kinderen.

Met een flessenbonactie bij filialen
van Albert Heijn zamelen we geld in
voor een watertank. Op dit moment
kunt u uw lege flessen voor het
drinkwaterproject van Kids in Kenia
inleveren bij de AH in Nootdorp, in
Leidschenhage, Theresiastraat in Den
Haag en in Voorschoten.
De statiegeldbon kan in onze box
naast het inleverpunt voor de lege
flessen worden gedaan.
We hebben zo al ruim € 3500
ingezameld voor de watertank. Op de
homepage van onze website kunt u
de meest actuele opbrengst van deze
actie terugvinden.
We hopen in oktober weer een
bezoek aan de school te brengen en
dan de aftrap te doen voor de bouw
van de eerste watertank.
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Een impressie van de Vitsangalaweni primary

“Elk kind is een
belofte.”

Goed basisonderwijs is een belangrijke
voorwaarde voor de ontwikkeling van
een land. In Kenia is daarom in 2003
gratis basisonderwijs ingevoerd. Dit was
een succes en leidde tot een grote
toestroom van leerlingen uit arme
gezinnen. De grote toestroom had ook
een keerzijde. Er zijn onvoldoende
middelen voor klaslokalen en
leerkrachten om dit op te vangen.

Op de Vitsangalaweni primary school
leidt dit tot een prangende situatie.
De school is enorm gegroeit door het
gratis basisonderwijs. Op dit moment
bezoeken bijna 800 kinderen de school,
terwijl er maar vijf klaslokalen zijn.
De ouders en de lokale gemeenschap
zijn zeer actief en hebben twee tijdelijk
lokalen van hout en leem geplaatst. Ook
hebben zij een plan opgesteld voor
verdere ontwikkeling van de school. De
belangrijkste prioriteiten zijn de bouw
van vier klaslokalen en een watertank.
De onderwijskwaliteit op de
Vitsangalaweni primary is goed. In 2010
lagen de eindscores van groep 8 met 273
punten ruim boven het gemiddelde voor
basisscholen in Kenia. Een grote
prestatie voor deze school in een
achterstandsregio. Dit jaar zijn vrijwel
alle leerlingen uit groep 8
doorgestroomd naar het voortgezet
onderwijs (zelfs 2 naar een nationale en
2 naar een regionale school). Door de
grote toestroom van nieuwe leerlingen,
zal het aantal kinderen ook in de hogere
groepen snel gaan toenemen. Het is de
uitdaging om de toetsscores ook bij
deze groei op dit hoge peil te houden.

Twee leerlingen van
de Vitsangalaweni
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“Empowerment ouders en lokale gemeenschap”
De ouders van de Vitsangalaweni
primary school zijn actief en betroken.
Het is belangrijk om dit zo te houden.
Betrokkenheid van de ouders en lokale
gemeenschap is cruciaal voor goed
onderwijs, zo blijkt uit ondezoek. Bij de
afspraken voor ondersteuning van de
school staat daarom centraal dat de
ouders van de school blijven bijdragen.

Wel zijn afspraken gemaakt over de
inzet van de lokale gemeenschap bij
graaf en bouwwerkzaamheden. Op die
manier willen we de bouwkosten zoveel
mogelijk beperken.

Ook hebben we afgesproken dat het
lerarenteam en oudercomité een plan
van aanpak opstellen om de
onderwijskwaliteit op peil te houden. In
Met de schoolgemeenschap hebben we samenwerking met Teacher4Teachers
de afgelopen maanden overleg gevoerd willen wij hen ondersteunen bij de
hoe we dit vorm kunnen geven. Omdat verdere uitwerking van deze plannen.
er weinig geld in de gemeenschap
omgaat is een omvangrijke financiele
bijdrage door ouders niet mogelijk.

Fondsenwerving klaslokalen
Na de zomervakantie starten we met
het werven van fondsen voor de bouw
van vier klaslokalen. We zullen hiertoe
onder meer lokale ondernemers en
bedrijven in de regio benaderen.

Daarnaast zullen we scholen in de regio
vragen om dit project te sponsoren. Ook
willen we de flessenbonactie bij Albert
Heijn continueren en hopen we een
beroep te kunnen doen op particuliere
donoren.

