1
2

Nieuwsbrief voor vrienden van
J

Jan u ar i 2 0 18

Inhoud
Kershow Gravendreef voor Kids in Kenia
Start project Mkuduru school
Schoolbankjes Mkuduru

Kids in Kenia
Horst 2
2272 WN, Voorburg
Telefoon:
070-3272910
Website
www.kidsinkenia.nl
E-mail:
info@kidsinkenia.nl
Rabobank
NL90 RABO 0116469633

Komende
activiteiten
♦

Februari: Reis
naar Kenia

♦

Start project
Mkuduru

Kerstshow Gravendreef voor Kids in Kenia
In december organiseerden de
leerlingen van het Gravendreef college
in Leidschenveen hun kerstshow. Met
de opbrengst van deze avond
ondersteunen we talentvolle kinderen
in Kenia met een studiebeurs.
Voor ons is het gewoon dat kinderen
doorleren na de basisschool. In Kenia 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.
Dankzij de inzet van de kinderen van
het ‘s Gravendreef college ontvingen al
elf talentvolle kinderen een
studiebeurs. Dit jaar zullen nog eens
vier kinderen een studiebeurs
ontvangen.

Kids in Kenia betaalt samen met het
’s Gravendreef college 50% van de
studiekosten als er goede resultaten
worden behaald.

Asha, Ismael, Kombe en Chege
ontvingen in 2017 voor het eerst een
studiebeurs. Omdat hun
studieresultaten goed waren, zullen we
dit in 2018 continueren. Helaas
moesten we de studiebeurs van twee
andere kinderen stopzetten vanwege
slechte prestaties.

Leerlingen Gravendreef naar Kenia
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. De
leerlingen van beide scholen hebben de
afgelopen twee jaren met elkaar
gecommuniceerd door het uitwisselen
van brieven, kaarten en videos en
communicatie via sociale media.

Joseph Mnyika Mwahu samen met zijn
tante. Joseph is wees.
Hij is één van de twaalf leerlingen die
dankzij een beurs van Kids in Kenia in
2018 naar de middelbare school gaan.

In februari zullen acht leerlingen van
het Gravendreef college met twee
leerkrachten een bezoek brengen aan
de school in Kenia. De leerlingen uit
Nederlands zullen in Kenia meedraaien
met lessen op de basisschool en de
middelbare school. Ook zullen ze zelf
een aantal lessen verzorgen en een
sportdag organiseren.
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Start project Mkuduru!
De afgelopen jaren hebben we op de
Vitsangalawenischool geinvesteerd in
klaslokalen, sanitair, drinkwater,
schoolmeubilair, boeken en training
van leerkrachten. Deze school is nu
voldoende toegerust. We blijven deze
school nog ondersteunen met
studiebeurzen voor talentvolle
leerlingen en microkrediet voor
vrouwen.

We hebben deze afspraken vastgelegd
in een projectvoorstel, waar we de
komende jaren samen aan gaan
werken. Dankzij de bijdragen van de
stichting Wilde Ganzen en vrienden van
Kids in Kenia konden we daar in
november al aan beginnen met de bouw
van een 8-deurs sanitairgebouw voor
meisjes. Een eigen sanitairgebouw voor
de meisjes is erg belangrijk in verband
met de veiligheid en privacy.

Dit betekent dat we onze focus gaan
verschuiven naar een tweede school,
de Mkuduru. 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.

“Elk kind is een
belofte.”
Het afgelopen jaar hebben we samen
met de Mkuduru schoolgemeenschap
overleg gevoerd over de manier waarop
zij de school gaan ontwikkelen en
welke rol de Keniaanse overheid en
Kids in Kenia daarbij kunnen spelen.
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De ouders van de Mkuduru school
dragen zelf ook hun steentje bij aan dit
project en graven de put voor het
sanitiair gebouw. Inmiddels zijn ze op
het diepste punt aangekomen met het
graven en is de aannemer begonnen
met de bouw.

Nieuwe klaslokalen en meubilair!
In februari starten we met de bouw van
twee nieuwe klaslokalen op de Mkuduru
school. Inmiddels hebben we de
financiering daarvan rond dankzij Wilde
Ganzen en vrienden van Kids in Kenia.
Dit betekent dat ruim 100 leerlingen
volgend jaar in een nieuw lokaal les
krijgen. Met uw hulp willen we deze
lokalen ook inrichten. Wilt u ook een
steentje bijdragen? Een schoolbankje
kan al voor € 25 door een plaatselijke
timmerman worden gemaakt. Elke euro
die u geeft, vult Wilde Ganzen met 50
cent aan!

