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Hallo beste mensen, 

We zijn weer even terug van twee weken Kenia, nl. de laatste week van februari en de eerste van 
maart. We zijn deze keer vooral druk geweest met de bouwplannen voor het te bouwen 
dovencentrum. Daarom is in de eerste week Carl van Kuijck, bestuurslid en architect met ons mee 
geweest om de bouwplannen d.m.v. bouwtekeningen concreet vorm te geven. 

Wat hebben we gedaan? 

Op de basisschool voor kinderen met een verstandelijke beperking in Kwale hebben we 

-  gezien dat de sportleraar George het prima doet. Op verzoek van George hebben we de 
 nodige sportartikelen en sportkleding aangeschaft. En daarbij een kast laten maken die 
 speciaal gebruikt gaat worden voor de sportspullen. 

-  aan de lerares van de half way home-klas Joyce Mlewa, weer extra geld gegeven om 
 materialen te kunnen aanschaffen 

-  de 3 grote veelal kapotte looppaden laten vervangen door in duurzame in cement gelegde 
 paden, die vooral makkelijker zijn voor de rolstoelers en natuurlijk ook voor de andere 
 leerlingen. 

 

 



Op de basisschool voor dove kinderen in Kinango hebben we 

-  deze keer niks gedaan. Wel hebben we van de hoofdonderwijzer gehoord dat alle 
 speeltoestellen die onder de overkapping staan, nog steeds prima voldoen. 

 

Op de basisschool voor dove kinderen in Kwale hebben we 

-  wat klein onderhoud gedaan aan de speeltoestellen, oa aan de draaimolen bij de doofblinden 

 

Op de ambachtschool ( vocational training centre = VTC) voor dove kinderen in Kwale hebben we 

 
-  gezien dat de eerste 7 leerlingen in november hun examen hebben gedaan en dat daarvan 6
 inmiddels jong volwassenen leerlingen in het dorp in hun eigen kamers wonen en dat ze ook 
 allemaal een stageplek hebben. De jonge mannen bij een timmermansbedrijf en de jonge 
 dames bij het naaiatelier in het dorp van onze naaileraar. De laatste van de 7 is niet meer in 
 beeld. 

-  begrepen dat er nu 22 leerlingen op de ambachtschool zijn. We hopen dat dit aantal nog zal 
 stijgen, maar er zijn 2 factoren die dit zullen beperken. De eerste reden is dat stichting 't 
 Groenland nu ook kinderen sponsort die naar deaf secundaryschool gaan (zeg maar de mavo 
 / havo). Een tweede reden is dat met name kinderen van ongeschoolde ouders soms maar 
 moeizaam 'binnengehaald' kunnen worden. Een aantal van deze ouders vertrouwt de  
 geboden mogelijkheid nog niet. De teams van de basisscholen voor doven moeten daarom 
 naar de ouders toe, die vaak in wat afgelegen dorpen wonen, en ze te vertellen om eens te 
 komen kijken op onze ambachtschool. Op die manier komt er stap voor stap beweging in het 
 vertrouwen van ongeschoolde ouders van kinderen met een beperking (die sowieso  
 onderaan de ladder staan als ouders ook normaal begaafde kinderen hebben. Die zijn in hun 
 ogen namelijk in de toekomst van meer economisch nut. 

Dovencentrum  
 
Met betrekking tot het gekochte stuk grond van 0,4 hectare voor het te bouwen 
dovencentrum kunnen we melden dat we samen met Carl een bouwtekening hebben gemaakt voor 
en de opzet van een dovencentrum, gecombineerd met wat zakelijke aspecten. Idee is dat, bij een 
akkoord van sponsor 't Groenland, de bouw in mei / juni kan gaan beginnen. 

Microkrediet  
 
-  de bewaker van de school voor kinderen met een verstandelijke beperking zijn aflossing voor 
 zijn nieuwe brommertaxi (= boda boda) gedaan 

-  de hoofdonderwijzer van de dovenschool Kinango het tweede deel van zijn microkrediet ivm
 studie afgelost. Daarmee is hij vrij van schuld en kan hij na diplomering maandelijks 
 aanzienlijk meer salaris tegemoet zien. 



 
Financiën 

Per december 2012 zijn we gezien het groter worden van onze projecten een officiële stichting 
geworden: Stichting Umoja Rijsbergen. Ook hebben we bij de Belastingdienst direct de ANBI-status 
aangevraagd en gekregen. Dat betekent dat giften aan onze stichting financieel aftrekbaar zijn. 

Zie mbt de ANBI-status van onze stichting op onze website ook het kopje stichting met daaronder 
info over onze visie, ons beleid en ook de jaarlijkse financiële verantwoording. 

Iedereen bij deze namens alle kinderen weer hartelijk bedankt voor zijn of haar individuele gift voor 
de praktische ondersteuning van de 3 scholen voor speciaal onderwijs en de microkredieten. Ook 
bedanken we Bert Geysendorfer met zijn stichting 't Groenland voor de sponsoring van de 
ambachtsschool voor dove kinderen in Kwale en het in 2014 op te zetten dovencentrum. 

Met vriendelijke groet, ook namens Carl van Kuijck, Jaap Boot en alle betrokkenen uit Kwale en 
Kinango, 

Piet en Annette  

 


