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Beste medestanders,  
 
Onlangs is het bestuur van Stichting Umoja naar Kenia afgereisd om de officiële opening van het 
Dovencentrum mede voor te bereiden.  
Wij, Piet Borsje, voorzitter, Carl van Kuijck, penningmeester -tevens ontwerper van dit prachtige 
gebouw – en ik, Jaap Boot, secretaris van Umoja, zijn getuige geweest van een sfeervolle 
openingsdag op zaterdag 1 juli jl. De enorme belangstelling vanuit Kwale en omgeving heeft ons best 
wel verrast. Niet alleen alle leerlingen, ook alle leraren van diverse scholen voor dove kinderen 
kwamen op het gerucht af dat het Dovencentrum er zo fantastisch uitzag!  

 

 

Belangstellenden kwamen vanuit de gehele omgeving en hadden het goed naar hun zin.  

 

 



De voorbereidingen van deze dag kwamen vooral op de schouders van manager Lydia Pendo, 
begeleider Peter en nachtwaker Jackson. Zij vormen samen de crew die dagelijks 8 dove jongens en 1 
doof meisje met raad en daad bijstaan. 
 
Wij hebben het voorrecht gehad om het leven van alledag van deze jongeren twee weken lang mee 
te maken. Dat was indrukwekkend! Dagelijks waren zij bezig om het terrein en het gebouw schoon te 
houden, een aantal jongens zijn in dienst van aannemer Haji die deze twee weken nog veel te doen 
had om alles voor de openingen in orde te brengen. Mwanakombo, het enige meisje, is werkzaam in 
de snack-shop op de plaatselijke markt. En elke avond eten zij gezamenlijk de warme maaltijd die zij 
in de perfect geoutilleerde keuken van het restaurant zelf bereiden! Wij werden ook uitgenodigd om 
een keer een hapje mee te eten: het smaakte voortreffelijk!  
 

 

 

 

Mwanakombo aan het werk in de snackshop  

 

 

 
 
 



Tijdens ons verblijf in Kenia hebben we samen met de mensen en bewoners van het Dovencentrum 
nog veel kunnen doen om de dag van de officiële opening een sfeervol aanzien te geven. Hieronder 
een aantal foto’s van deze voorbereiding:

 

 

Het sportveld ziet er uiteindelijk perfect uit.
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Het zag er op de openingsdag zeer sfeervol uit!

 

 

Een compliment voor de organisatie, waarin Lydia, Peter en Rama
zeker op zijn plaats. Aan alles was gedacht, in willekeurige volgorde: huur van stoelen en tafels, 
voldoende eten en drinken – voor 400 personen! 
verzoek van Lydia waren radio en televisie ook aanwezig om een sfeerimpressie te maken en om een 
groter gebied te bestrijken. Zelfs de nationale TV 
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Ook Piet liet duidelijk merken dat we een geslaagde en inspirerende dag meegemaakt hadden.

 

Ook andere projecten hebben de volle aandacht gekregen gedurende de veertien dagen dat wij daar 
waren:  
 
Het internaat voor kinderen met een verstandelijke beperking
Druk bezig geweest met het zoeken naar een oplossing voor het structurele waterprobleem, altijd is 
er gebrek. Er wordt nu gepuzzeld, in samenwerking met de mensen van Verkaart, over een 
watersysteem met tanks over het gehele terrein. Ook proberen we de sch
een verzamelplaats met schaduw voor dagelijks gebruik, vergaderingen en ouderdagen 
termijn te herstellen.  
 
De Ambachtsschool ( Vocational Training Centre 
Inmiddels zijn er 30 leerlingen op school aanwezig. Een g
gebruiken bij de kook- en baklessen. Er is een nieuwe lerares bij koken en bakken aangesteld, omdat 
de vorige niet goed functioneerde. Na een aantal gesprekken met coördinator Rama en voorzitter 
Piet werd helaas geen constructieve oplossing gevonden.
 
Tevens helaas afscheid genomen van de computerleraar. Na de nodige adviezen 
uitwerking hadden – is hij ontslagen. Inmiddels is een nieuwe lerares voor de computerlessen 
aangenomen.  
 
De Dovenschool in Kinango  
Deze keer zijn we niet in Kinango geweest, maar we hebben wel besloten om hen een watertank van 
10.000 liter toe te zeggen. Dit om het waterprobleem, wat ook hier geldt, voor een deel te kunnen 
tackelen.  
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het in ieder geval uitstekend bevallen, wellicht dat u in de toekomst in de gelegenheid bent om een 
bezoek aan Kenia te combineren met een aantal dagen in het Doven Centrum! Van harte 
aanbevolen! Wij, als bestuur van Umoja, zijn, net als u waarschijnlijk, zeer belangstellend hoe het 
Doven Centrum zich gaat ontwikkelen! Is het bijvoorbeeld te realiseren dat alle bewoners in of 
buiten het Centrum aan werk kunnen komen en zo in hun levensonderhoud kunnen voorzien?  
 
 

 


