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Tenslotte:  
Wel vreemd om de opening te beginnen met het woordje “Tenslotte”. Toch klopt 

het. Want deze nieuwsbrief is tevens de laatste nieuwsbrief onder de vlag van 

Pamoja. Sterker nog, deze nieuwsbrief heeft twee vlaggen. Naast het 

vertrouwde logo van Pamoja, ziet u ook het logo van Umoja staan. 
Zoals we u al eerder hebben geïnformeerd, houdt Pamoja op te bestaan. Het 

huidige bestuur heeft twee jaar geleden al besloten dat een project als Pamoja 

uiteindelijk zelfstandig verder moet kunnen gaan. Daarbij komt dat het huidige 

bestuur onvoldoende heeft kunnen investeren in het aanboren van nieuwe 
geldbronnen. 

Helaas kan het Pamoja-project nog niet op eigen benen staan.  

Is dan alle inspanning voor niets geweest? Zijn de gelden die u als sponsor heeft 

aangedragen, dan weggegooid? 

Absoluut niet. Er staat in Kwale nu een goed draaiende VCC, (Vuga Children 
Centre), waar kinderen goed onderwijs krijgen. Maar het aantal kinderen 

waarvan de ouders niet in staat zijn voldoende schoolgeld te betalen, is groot. 

Groter dan wij als Pamoja konden blijven overmaken naar Kenia. 

Daarom zijn we heel blij dat we aansluiting hebben kunnen vinden bij de 
Stichting Umoja, die in het zelfde district werkzaam is als Pamoja en met name 

een prachtige school voor dove kinderen heeft opgezet. 

En diezelfde Stichting is bereid om voor 20 arme kinderen garant te staan bij 

eventuele tekorten, zodat die 20 kinderen hoe dan ook verder kunnen met hun 
onderwijs. Uiteraard zijn daarbij de bijdragen van onze huidige sponsoren 

onmisbaar. 

Afgelopen jaar hebben we u al gevraagd de bankoverschrijvingen naar Pamoja te 

wijzigen in een overschrijving naar Umoja. 
Rekeningnummer: NL25 RABO 0177 4115 38  

ten name van Stichting Umoja Rijsbergen  

met vermelding VCC. 

Ook Umoja is geregistreerd als een ANBI-instelling, zodat er belastingtechnisch 

voor u niets verandert. 
Gelukkig hebben de meeste sponsoren deze wijziging al doorgevoerd. 

Afgelopen periode is er goed overleg geweest met het bestuur van Umoja. 

We hebben o.a. afgesproken dat via de nieuwsbrief van Umoja u geïnformeerd 

blijft over het wel en wee rond de VCC. 
Vreni van Tiggelen zal vanuit Umoja ons daarover regelmatig een en ander 

melden. 
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Om die nieuwsbrief van Umoja te mogen ontvangen, moeten we wel uw 

mailadres of uw postadres doorgeven aan het bestuur van Umoja. De nieuwe 

privacywet verbiedt ons dat zonder uw toestemming te doen. Daarom vragen wij 

u, om binnen een week na het uitkomen van deze nieuwsbrief ons te laten weten 
als u niet akkoord gaat met het doorgeven van het mailadres en/of postadres. 

Horen we niets dan krijgt u na verloop van tijd de nieuwsbrief van Umoja, waarin 

u geïnformeerd wordt over allerlei zaken rond het onderwijs in het district Kwale. 

Het secretariaat van Pamoja kunt u nog bereiken via friet1@kpnmail.nl of via 
078-6183011  

Frans Riet 

Secretaris Pamoja. 

 
 

Stichting Pamoja 2000-2018, 

 Ad Driesprong 

In zijn boek “Kinderen van Afrika” schrijft de Nederlandse journalist Ton van der 

Lee over het opzetten van kleinschalige initiatieven/stichtingen om 
ontwikkelingshulp vorm te geven in kleine gemeenschappen in Mali waar hij een 

aantal jaren woonde. 

Mensen raken bij het zien van veel ellende geroerd, vragen zich af of zij hieraan 

wat kunnen doen, verzamelen een aantal mensen om zich heen met dezelfde 
motivatie en organiseren activiteiten om geld in te zamelen om bv. een schooltje 

te stichten. Dit ontwikkelt zich naar ook andere activiteiten: kinderopvang, 

kleinschalige landbouw en visserij. 

Zijn weergave lijkt verrassend veel op de geschiedenis van Pamoja. Een paar 
mensen uit Dordrecht zijn geraakt door de zeer gebrekkige leefomstandigheden 

in Zuidoost Kenia, regio Kwale. Dit leidt tot het oprichten van de stichting 

Pamoja ( = samen, eenheid) en er komt een kleuterschool, jongeren worden 

gesponsord zodat ze hun middelbare school kunnen afronden, een vorm van een 
ambachtsschool ontstaat, vrouwen worden d.m.v. microfinanciering in staat 

gesteld om in eigen onderhoud te voorzien. Het bestuur is trots op het bereikte 

resultaat. Hierin wordt het bevestigd door de reacties van de betrokkenen in 

Kenia. Men is dankbaar en enthousiast over de geboden mogelijkheden. Het zou 

zo maar een palet aan activiteiten kunnen zijn waaraan geen einde komt. 
Van Leest schrijft ook een zeer wijze aanbeveling in zijn  boek. Hij stelt dat je 

eigenlijk op de tweede vergadering na de oprichting van de stichting moet 

agenderen “hoe je je terugtrekt.” 

Dus al vroeg nadenken over de “exit-strategie.” 
Eind 2013 hebben we daar binnen Pamoja een begin mee gemaakt. We spraken 

met de mensen in Kenia af dat men eind 2015 zelfstandig moest kunnen 

functioneren. Dat werd uiteindelijk 2017. 

ook toen waren er nog wat “losse eindjes.” We zijn uitermate gelukkig dat de 
Stichting Umoja ( zelfde betekenis als Pamoja) deze losse eindjes voor zijn 

rekening wil nemen.  

Terugkijkend zijn we er nog steeds trots op wat Pamoja de afgelopen 18 jaar 

mogelijk gemaakt heeft in de regio Kwale. We hebben uit eigen waarneming 

gezien wat de educatieve ondersteuning heeft betekend voor vele jongeren. 
Sommigen doorliepen het hele programma, van kleuterschool t/m middelbare 

school en hebben een baan. 

Nu aan het eind van deze periode kijken we met veel plezier terug. We zullen de 

ontmoetingen met de Kenianen niet snel vergeten: de vrolijkheid, optimisme, 
hun uithoudingsvermogen om met tegenslag  te leven. Dat de continuïteit van 

m.n. de kleuterschool door Umoja gegarandeerd is ,stemt nog meer tot 

tevredenheid.  
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Tot slot: 

Bovenstaande was alleen maar mogelijk omdat velen de doelstelling van Pamoja 

een warm hart toe droegen en regelmatig geld doneerden. Graag danken we een 

ieder daarvoor en wensen jullie alle goeds voor de toekomst. 
Hulpverlenen aan mensen die hulp nodig hebben is goed voor deze mensen, zij 

komen er mee “verder.” Het is echter minstens even goed voor degenen die de 

hulp verlenen. Je krijgt de mogelijkheid om verder te kijken dan je eigen 

wereldje, zeer verrijkend! 
 

Ad Driesprong 

 

Een warm welkom aan u, beste mensen, 
Namens het bestuur van Stichting UMOJA wil ik u in deze gezamenlijke 

nieuwsbrief het één en ander vertellen over onze stichting.                                                                                                               

Zoals de voorzitter van PAMOJA al opmerkte betekenen beide woorden 

hetzelfde, namelijk ‘samen, eenheid’.                                                                                                                                                    

In 2004 waren Piet en Annette Borsje voor het eerst in Kenia, samen met het 
echtpaar Vreni en Piet van Tiggelen, en zij werden geraakt door de grote 

armoede en daardoor de geringe mogelijkheden voor jonge mensen, m.n. 

kinderen met een beperking, om zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers.                                                                                                                          

Sinds dat jaar is Stichting UMOJA actief in het hetzelfde district als PAMOJA, 
dus omgeving Kwale, maar dan meer gericht op het speciaal onderwijs. De 

laatste jaren richten we ons heel actief op het onderwijs aan dove kinderen – 

zowel basisschool als ambachtsschool – en vorig jaar hebben we dankzij de 

creativiteit van onze penningmeester en een Keniaanse uitvoerder een mooi 
Dovencentrum kunnen realiseren. Veel dove jongeren hebben letterlijk een 

steentje bij kunnen dragen aan de totstandkoming van dit fraaie gebouw dat 

vanzelfsprekend veel gekost heeft.                                                       

Dankzij de Stichting ’t Groenland kon dit project werkelijkheid worden. 
In dit gebouw zijn kamers waar 15 – 20 dove jongvolwassenen twee jaar 

kunnen wonen en hopelijk werken aan hun zelfstandigheid, want ná deze twee 

jaar moeten zij weer plaats maken voor de volgende groep dove jongeren die 

hun ambachtsschool hebben afgerond.                                                                                                     

Er is een conferentiezaal, een restaurant – de jongeren die hier wonen maken 
hier hun maaltijd klaar en eten er elke avond gezamenlijk – en er zijn zo’n 8 

kamers die gebruikt kunnen worden voor B&B. En laat ik het sportveld niet 

vergeten waarvan veel gebruik gemaakt wordt!                                                                                                                          

Om dit alles te onderhouden is best veel geld nodig, vandaar dat we blij zijn 
met elke vorm van sponsoring! Uiteindelijk – maar dat vereist veel tijd en 

geduld – zal dit Dovencentrum selfsupporting moeten worden! 

 
Het Dovencentrum in Kwale 

 

Ook in Kinango – een ‘woestijndorpje’ een uur rijden van Kwale - is een 

dovenschool waarmee wij goede contacten hebben.                                                                                                                       

Op dit moment zijn we in samenwerking met andere instanties bezig om 
diverse scholen te voorzien van zonnepanelen-installaties en 

schoonwatervoorzieningen. En op de school voor kinderen met een 



verstandelijke beperking worden twee nieuwe shades gebouwd, zodat de 

kinderen niet in de felle zon of hevige regen onderwijs krijgen en recreëren.  

In een volgende nieuwsbrief – in januari 2019 – kan ik u hopelijk meer 

mededelen over de bereikte resultaten van bovengenoemde projecten. 
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de Stichting UMOJA, 

Jaap Boot, secretaris 

Ons bestuur bestaat uit: 

Piet Borsje  -  voorzitter                                                                                                                                           
Carl van Kuijck – penningmeester                                                                                                                                        

Jaap Boot – secretaris                                                                                                                         

Vreni van Tiggelen - lid 

 
 

 

Tenslotte 

We eindigen zoals we zijn begonnen, met het woord “tenslotte”. 

Dit is dus de laatste nieuwsbrief van Pamoja. Voortaan wordt u verder 
geïnformeerd door Umoja. We zijn heel blij dat zo het werk in Kenia door kan 

gaan. We danken de Stichting Umoja voor de bereidheid het Pamoja-project 

verder te steunen. We zijn blij dat Vreni van Tiggelen binnen het bestuur van 

Umoja, nauw betrokken blijft bij wat door Pamoja tot stand is gekomen. Of 
beter, door uw inzet en ondersteuning. 

Daarvoor nogmaals onze hartelijke dank. 

 

 
 

Het bestuur van Pamoja 

 

Dhr. Ad Driesprong        voorzitter 
Dhr. Michiel Jonkheer     penningmeester 

Dhr. Frans Riet                        secretaris      

Mevr. Babs van Beusekom-Jacob   bestuurslid 

Mevr. Marie-Janne te Veldhuis-Lagerweij  bestuurslid  

  
 

  


