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Hallo beste mensen,
Begin februari zijn we weer 2 weken naar Kenia geweest om o.a. aan de slag te gaan met het
oriënteren op het kopen van een stuk grond voor het nog op te starten dovencentrum. Daarnaast
uiteraard weer een rondje gedaan bij de 3 scholen. En tot slot natuurlijk ook genoten van het feit dat
we begin februari konden genieten van een temperatuur tussen de 30 en de 35 graden.

Stand van zaken van de projecten in Kwale en Kinango
Op de basisschool voor kinderen met een verstandelijke beperking in Kwale hebben we
-

het contract van George de activiteitenbegeleider opnieuw verlengd, tot in ieder geval
december 2013. George, net getrouwd, was zeer happy met de verlenging, inclusief een
kleine welverdiende loonsverhoging.

-

geld aan lerares Joyce Mlewa gegeven voor aanschaf van materialen voor de half way home
klas. Dat is een klas met 8 jongens en 7 meisjes, die bezig zijn om zich voor te bereiden op het
terug naar huis gaan. Zo leren ze zelf te koken en het huis schoon te houden. Verder leert
lerares Joyce deze kinderen praktische vaardigheden aan. Bv. door het maken van
verkoopbare spullen als deurmatten en vegers, die ze in hun thuissituatie kunnen verkopen
en daardoor hun steentje bijdragen aan hun thuissituatie.

-

Afgesproken dat, m.b.t. onderhoud van de speeltoestellen, de half way home kinderen het
verven van de toestellen voor hun rekening gaan nemen.

Op de basisschool voor dove kinderen in Kinango hebben we:
-

afgesproken dat we bij ons bezoek in september weer een sportdag gaan organiseren met de
dove kids, de kids met een verstandelijke beperking en kinderen van een grote basisschool in
Kwale.

-

gezien dat onze overdekte speelplek intensief gebruikt wordt en er nog steeds prima uitziet.

Op de basisschool voor dove kinderen in Kwale hebben we:
-

gezien dat het orthopedisch 2 persoonsbed voor de doofblinde kinderen intensief gebruikt
wordt voor gymnastiek en snoezelen.

-

op het verharde terrein voor de kantoren is het basketbalveldje nog wat verbeterd. Erg leuk
om te zien is dat het dagelijks vanaf half 5 tot etenstijd gebruikt wordt.

Microkrediet
-

De directeur van de dovenschool in Kinango heeft deze keer wel het eerste deel van zijn
microkrediet terugbetaald.

-

De bewaker van de school voor kinderen met een verstandelijke beperking heeft wederom
keurig zijn aflossing betaald. Hij probeert nu in september het flinke restant van deze
brommertaxi (= bodaboda) af te lossen en wil dan opnieuw een microkrediet voor nog een
brommertaxi. Extra motivatie voor hem is: Ik wil extra geld verdienen voor mijn gezin. Omdat
ik niet elke maand mijn salaris krijg als bewaker. Het is helaas echt zijn realiteit, maar hij
houdt z'n baan wel aan als zekerheid en als slaapplek.

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

de situatie doorgepraat mbt het aantal kinderen per januari 2013. De toename van het aantal
leerlingen is wat minder dan verwacht. Reden is dat er een 8-tal kinderen die eindexamen
lagere school zou doen, niet voor het examen opgegeven waren. Het aantal leerlingen is nu
ipv 30, 21 geworden. De verwachting voor volgend jaar is wel dat er minimaal 15 kinderen bij
komen. Verder zullen einde van dit schooljaar de eerste 6 leerlingen examen doen en
doorstromen naar het nog op te starten dovencentrum, met vooral werkplekken, een huisje
voor een werker / nachtwaker en een ontmoetingscentrum.

-

verder gepuzzeld over het kopen een stuk grond in het dorp, dat gebruikt gaat worden als
een Deaf Community Centre = dovencentrum. We zijn inmiddels flink wat verder gekomen,
maar de zakelijke en juridische puntjes moeten nog op de i gezet worden. We hopen
binnenkort, met onze contactpersoon Rama Changoma, als Keniaanse koper namens onze
stichting, tot een officiële deal te komen. Dat dovencentrum is namelijk het uiteindelijke doel
na de 2,5 jaar ambachtschool, zodat jong volwassen dove mensen na de school ook echt in

hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het streven is om dit in het tweede deel van
2013 te realiseren, door eerst de koop van de grond en vervolgens gebouwen neer te zetten.
Idee daarbij is dat de leerlingen mee gaan helpen bij de bouw van de voor henzelf te bouwen
gebouwen.
-

via een bevriende sponsor in gang gezet dat er als aanvulling bij het vak Groenten
Verbouwen een grote groentekas gebouwd wordt, die voor veel meer werk en groente kan
zorgen.

-

een offerte aangevraagd voor nog een aanbouw. Die aanbouw gaat dan gebruikt worden
voor het vak Metselen en Loodgieten. De leerlingen kunnen vervolgens ook mee gaan helpen
bij de bouw van de gebouwen voor op het dovencentrum.

-

elektriciteit aan laten leggen in het naai- en kooklokaal. Dat maakt dat er meer activiteiten
gedaan kunnen worden, zoals strijken en taarten bakken in de beschikbare oven.

-

met de basis- / dovenscholen gepraat over een gentlemens agreement, met als doel dat er
intern werk voor het hierboven genoemde dovencentrum gecreëerd wordt. Daarbij kun je bv
denken aan opdrachten voor het afnemen van schooluniformen, schoolbankjes, kasten en
verkoop van homefarming-producten. Ook doorgepraat over commerciële contacten met bv
de Shimba lodge (toeristenverblijven bij een wildpark in Kwale) en bv verkoop van broodjes
met wat korting aan bv alle 80 brommertaxi-rijders uit het dorp.

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 fiscaal aftrekbaar zijn.
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 Het Groene Land voor de sponsoring van de
ambachtsschool voor dove kinderen in Kwale en het zeer waarschijnlijk op te zetten dovencentrum.

Met vriendelijke groet Piet en Annette
Ook namens alle betrokkenen uit Kwale en Kinango.

