Nieuwsbrief voor vrienden van
i

Maart 2012
Jaargang 2, nummer 1

Bouw drinkwatertank gestart!
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Mede dankzij de giften van de vrienden
van Kids in Kenia kon in januari gestart
worden met de bouw van de grote
drinkwatertank bij de Vitsangalaweni
basisschool.
In deze watertank kan straks ruim
100.000 liter regenwater via dakgoten
worden opgevangen. De bouw van de
tank moet eind maart voor het
regenseizoen klaar zijn, zodat de
kinderen dan beschikken over schoon en
veilig drinkwater.

De kinderen zijn nu nog aangewezen
op drinkwater uit een nabij gelegen
riviertje. De kwaliteit van dit
rivierwater is zo slecht dat dit in
2010 nog de besmettingshaard was
van een cholera-epidemie, waarbij
meer dan 400 mensen besmet
raakten en 11 mensen overleden
zijn. Ook zijn kinderen aangevallen
door krokodillen die in het water
leven. De drinkwatertank is dus een
goede investering in de gezondheid
en veiligheid van de kinderen.
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Ouders aan de slag

Samenwerking Simavi

Van groot belang is dat ook de ouders
van de kinderen betrokken zijn bij dit
project. Omdat van deze ouders geen
grote financiele bijdrag verwacht kan
worden, dragen de ouders door het
verrichten van allerlei werkzaamheden
tijdens de bouw zoals het graven van de
fundering. Zie de foto hierboven.

Voor de financiering van de
watertank heeft Kids in Kenia in
december 2011 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Simavi.
Simavi draagt 50% van de kosten bij
en Kids in Kenia financiert de rest.
Op deze wijze hebben we uw gift
kunnen verdubbelen.

De ouders, leerkrachten en kinderen
hebben een watercomite opgericht dat
toe zal zien op het gebruik van de
watertank, de beveiliging, de
voorlichting over hygiene en het
onderhoud. De ouders hebben een fonds
opgericht voor toekomstig onderhoud
aan de tank en de klaslokalen.

Video
In samewerking met Tenda Pamoja
en AKVO is een video gemaakt van
het waterproject. Op de homepage
van onze website treft u een link aan
naar deze video.
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Samenwerking TU Delft
Waterkwaliteit
Studenten van de TU-Delft hebben vorig
jaar op een groot aantal scholen in deze
regio onderzoek gedaan naar de
kwaliteit van het drinkwater. Uit het
onderzoek bleek dat het water dat via
dakgoten in een watertank wordt
opgevangen schoon is en niet besmet is
met bacterien, zoals de e-coli. In het
oppervlaktewater en ook in drinkwater
uit waterputten werden wel regelmatig
schadelijke bacterien aangetroffen.

“Ek kind is een
belofte.”

Technisch ontwerp
Bij de bouw zijn medewerkers van de
TU-Delft nauw betrokken. Zij houden
oog houden op het ontwerp en de
technische constructie. Dit is van groot
belang omdat een tank van 100m3
impliceert dat krachten tot 100 ton
moeten worden opgevangen. In Kenia
wordt samengewerkt met een
aannemer die inmiddels al drie
watertanks volgens het TU-ontwerp
heeft gebouwd.

Top school
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Vijf leerkrachten van de school worden
door de ouders betaald. Deze
leerkrachten zijn ongetraind en hebben
nog geen officiele lesbevoegdheid.

Op 28 en 29 februari 2012 hebben we
de school opnieuw bezocht en goede
gesprekken gehad met het oudercomité
Op verzoek van de school heeft Kids in
en de leerkrachten.
Kenia aangeboden om 50% bij te dragen
De school werkt er hard aan om in
in de kosten van training van deze
december weer als beste school te
leerkrachten, zodat zij op termijn ook
eindigen bij de landelijke examens.
een officiele lesbevoegdheid hebben.
Deze training kost circa € 180 per
De ouders hebben les- en leesboeken
leerkracht per jaar. De leerkrachten
gekocht voor groep 7 en 8 en voor het
eerst zagen we in de school kinderen uit betalen zelf ook 50%. Het salaris van
een onbevoegde lerares is circa € 30 per
boeken werken.
maand. Wilt u ook een leerkracht
De leerkrachten zijn gestart met
sponsoren, neem dan contact met ons
verbetering van het Engels onderwijs,
op.
waardoor de tussentijdse resultaten
De headmaster en één van de andere
gestegen zijn van 45 procent naar 55
leerkrachten volgen een bachelor
procent. Ook bij de andere vakken
opleiding aan de universiteit van
waren de tussentijdse resultaten
Mombassa.
veelbelovend.

Tweede fase, bouw vier klaslokalen
De bouw van vier klaslokalen is de
Onze ambitie is om nog dit jaar met de
volgende prioriteit van de school. De
bouw van deze vier klaslokalen te
kosten hiervan bedragen circa € 30.000. starten. We rekenen daarbij op de steun
van de vele vrienden van Kids in Kenia
Op dit moment is ongeveer de helft van
en zijn daarnaast in gesprek met
dit bedrag ingezameld.
sponsoren voor een mogelijke bijdrage.
Ook de flessenbonnenactie bij de AHfilialen levert een belangrijke bijdrage.

