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In de herfstvakantie hebben we een 
bezoek gebracht aan de school in Kenia. 

Het was spannend of we de school 
zouden kunnen bereiken, want de 
“short rains” waren in de week voor ons 
vertrek in alle hevigheid losgebarsten. 
Er was zelf zoveel regen gevallen dat 
veel wegen niet meer begaanbaar 
waren. Ook de hoofdweg naar Tanzania 

was op sommige plaatsen weggespoeld. 
Dit was sinds 1976 niet meer gebeurd. 
Gelukkig was deze hoofdroute 
provisorisch gedicht zodat we de school 
toch nog konden bereiken.  

De mensen in het dorp waren erg blij 
met deze regenval, omdat de “long 
rains” in mei vrijwel geen regen hadden 
gebracht. Men verwacht dat er nu 
voldoende regen gevallen is om de 
maisoogst van volgend jaar veilig te 
stellen.  

We werden hartelijk ontvangen door 
Bakari Mwangudya, de headteacher, 
met wie we de afgelopen periode veel 
contact gehad hadden via de mail en 
per sms.  Bakari liet ons vol trots de 
bekers zien die school tijdens de laatste 

landelijke examen veroverd had. Een 
beker voor de beste school in de regio 
en een beker voor de “best boy”. 

Bezoek Vitsangalaweni 

Uw lege fles voor schoon drinkwater 

Onder dit  motto heeft Kids in Kenia nu 
voldoende geld ingezameld voor de 
bouw van de eerste watertank. De 
school heeft geen eigen 
(drink)watervoorziening. De kinderen 
zijn aangewezen op drinkwater uit een 
verder gelegen riviertje. De kwaliteit 
van dit water is slecht. In 2010 is dit 
rviertje de besmettingshaard geweest 

van grote een cholera-epidemie 
waaraan 11 mensen overleden zijn.  

De bouw van twee watertanks is daarom 
van groot belang. Met deze watertank 
kan het regenwater in het regenseizoen 
via de dakgoten worden opgevangen en 
opgeslagen. 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 
drinkwater dat via dakgoten in deze 
tanks wordt opgevangen, verreweg het 
schoonst is. 
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Bakari Mwangudya, headteacher 

Met een gemiddelde score van 273,66 
lag de school ruim boven het 
gemiddelde van openbare scholen in 
Kenia. De goede resultaten vertalen 
zich ook in doorstroom naar het 
voortgezet onderwijs. 2 kinderen 
kregen zelfs een beurs voor een 
nationale school en 12 kinderen 
gingen naar een provinciale school. 
Een fantastische prestatie. 

Ook voor de komende examens op 7 
tot en met 10 november, staan de 
leerlingen van groep 8 er goed voor. 

De leerlingen van groep 8 blijven de 
laastste vier weken voor het examen 
ook ’s nachts op school, om een zo 
goed mogelijk resultaat te behalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het streven is in januari 2012 te 
starten met de bouw van de tank, 
zodat deze nog voor het nieuwe 
regenseizoen in mei in gebruik kan 
worden genomen en de kinderen dan 
schoon drinkwater hebben. 

Bij de bouw worden medewerkers 
van de TU-Delft nauw betrokken. Zij 
zullen oog houden op het ontwerp en 

de technische constructie. Dit is van 
groot belang omdat de tank het 
gewicht van 100m3 moet opvangen. 
Onderstaand een tank die volgens het 
TU-ontwerp is gebouwd. 

 

Komende 
evenementen 

 Nu:  
AH-flessenbonnen-
actie: Bouw mee 
aan een klaslokaal 

 Najaar: 
Fondsenwerven 
voor klaslokalen 

 Januari: 
Start bouw tank 
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Tijdens ons bezoek aan de school 
hebben we veel tijd genomen om met 
de leerkrachten te spreken over het 
onderwijs op de school. Tijdens deze 
gesprekken stelden we ook de vraag hoe 
het kan dat deze school met zo weinig 
middelen, toch zo’n goed resultaat 
weet te behalen. Er zijn vrijwel geen 
lesboeken, er is geen meubilair in de 

lager groepen en vaak worden lessen in 
de open lucht gegeven. Kortom de 
basale onderwijsfaciliteiten ontbreken, 
maar toch nummer één in de regio! 

Het geheim van de Vitsangalaweni primary 

“Elk kind is een 

belofte.”  

Lessen op de 

Vitsangalaweni  

November 2011 

“Wat is het geheim van de 
Vitsangalaweni?”; zo vroegen we. 

“Commitment”; was het antwoord. 

De leerkrachten zijn zeer gemotiveerd 
om het beste uit hun leerlingen te 
halen. Dit bleek ook tijdens de lessen. 
Er wordt gedisciplineerd gewerkt. 

Door de grote toestroom van nieuwe 
leerlingen, zal het aantal kinderen ook 

in de hogere groepen snel toenemen. 
Onze vraag was hoe de leerkrachten het 
onderwijsniveau bij deze groei op dit 
hoge peil zullen houden.  

De leekrachten gaven aan dat voldoende 
klaslokalen van groot belang zijn voor 
het onderwijsniveau. Daarnaast leggen 
de leerkrachten meer nadruk op 
verbetering van de Engelse 
taalvaardigheid. De meeste kinderen 
beginnen met een achterstand omdat 
het Engels hun tweede of derde taal is 
en alle andere vakken zoals wiskunde en 
science in het Engels worden gegeven.  

Tot slot werden voldoende lesboeken 
genoemd als voorwaarde. Daar 
ontbreekt het nu aan en voor ouders is 

dit een kostbare zaak. 
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“Empowerment ouders” 

Ook met het oudercomitee van de 
school hebben we een goed overleg 
gehad. De ouders van de Vitsangalaweni 
primary school zijn zeer actief en 
betrokken. Het is belangrijk om dit zo 
te houden. Betrokkenheid van de ouders 
is cruciaal voor goed onderwijs, zo 
blijkt uit  vele ondezoeken. Bij de 
afspraken voor ondersteuning van de 

school staat daarom centraal dat de 
ouders van de school blijven bijdragen.  

De ouders gaven aan dat na de bouw 
van de watertank prioriteit gegeven zou 
moeten worden aan de bouw van vier 
klaslokalen. 

We hebben aangegeven hen daarbij te 
kunnen ondersteunen, maar dat dit 
alleen kan als de lokale gemeenschap 
zich inzet bij de graaf en 
bouwwerkzaamheden. Op die manier 
kunnen we de bouwkosten zoveel 
mogelijk beperken en het commitment 
ook van de kant van de ouders in stand 
houden. 

Voorts hebben we afgesproken dat  de 
ouders een bijdrage leveren aan het op 
peil houden van het huidige onderwijs 
niveau. De ouders zullen conform de 
wens van de leerkrachten lesboeken 
aanschaffen. 
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Fondsenwerving klaslokalen 

Dit najaar zijn we gestart met het 
werven van fondsen voor de bouw van 
vier klaslokalen. We benaderen hiertoe 
onder meer lokale ondernemers en 

bedrijven in de regio. 

Daarnaast gaan we scholen in de regio 
vragen om dit project te sponsoren. Ook 
continueren we de flessenbonactie bij 
Albert  Heijn en hopen we een beroep 

te kunnen doen op particuliere donoren. 
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