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Beste donateurs, sponsoren en geïnteresseerden, 

Allereerst excuses voor het feit dat u al even geen nieuwsbrief van ons ontving. Bij dezen willen we u 

echter weer heel graag bijpraten over recente projectontwikkelingen in Kwale, de invloed van de 

coronacrisis op onze projecten, maar zeker ook over onze plannen voor de komende jaren. 

 

Dovencentrum Kwale  
Er is inmiddels een hechte samenwerking ontstaan tussen het Dovencentrum en Wesemann Travel. Naast het 

organiseren van reizen voor doven is deze organisatie betrokken bij verschillende maatschappelijke projecten 

in ontwikkelingslanden. Vanuit deze context steunt Wesemann Travel onze stichting met het organiseren van  

cursussen voor jongere aspirant-sportleraren. Wesseman biedt oud- leerlingen van het Dovencentrum 

momenteel een opleiding tot bevoegd sportleraar, die zowel op een dovenschool als op gewone basisscholen 

sportles kan geven. Hieronder enkele foto’s, gemaakt tijdens de trainingen op het Dovencentrum.  

 

https://www.wesemann.travel/


 

 



           

 

Community-based tourism 

Ook krijgt onze samenwerking met Wesemann Travel vorm door het gezamenlijk organiseren van reizen in 

Kenia (voor doven en horenden). Het gaat hierbij om community-based toerisme. Dat wil zeggen: reizen 

gericht op lokaal toerisme (Kwale en omgeving met daarnaast safari en strand) én met de mogelijkheid van het 

gebruik van een bed & breakfast op het terrein van ons Dovencentrum. De B&B zal gerund worden door de 

dove jongeren, die zodoende op het Dovencentrum (part-time) werk hebben en dus als horeca-medewerker 

hun eigen geld gaan verdienen. Op dit moment wordt gewerkt aan het startklaar maken van een bed & 

breakfast-unit van 8 tot maximaal  10 kamers. Een aantal jongeren wordt hierbij gecoacht door de horeca-

ervaren Stellah Njagi. We hopen begin volgend jaar (2021) de eerste gasten te kunnen verwelkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Een al bijna compleet 

ingerichte B&B kamer op 

het Dovencentrum.  



Website 

Walter, onze media-man, is op dit moment bezig met het bouwen van separate Engelstalige website voor het 

Dovencentrum. We willen het Dovencentrum namelijk nog meer op de kaart zetten als (inter)nationaal 

multifunctioneel activiteiten- en ontmoetingscentrum voor wonen, werken, sport en B&B.   

 

Screenshot home page website Deaf Centre (work in progress)  

 

Realisatie tweede sportveld  

Daarnaast streven Carl en Piet ernaar om in februari 2021 zelf weer naar Kenia te gaan en daar het voorlopig 

laatste bouwproject te gaan aansturen, te weten: het tweede sportveld, met tribune en een nieuwe entree 

aan de doorgaande weg. Als dat gerealiseerd is, streven we er vooral naar, om samen met onze Keniaanse 

werkers en Wesemann Travel het Dovencentrum in de komende jaren tot een goedlopend activiteitencentrum 

te maken. Een ontmoetingsplek voor doven van alle leeftijden, met sportmogelijkheden, interne en externe 

werkplekken, een B&B en een congrescentrum. Leuk om alvast te melden is dat er m.b.t sport (ondermeer 

basketbal) al de nodige contacten zijn, niet alleen lokaal, maar ook al in de regio en landelijk. 

 

Tekening Deaf Centre, 

met rood geasseerd het 

nog aan te leggen tweede 

sportveld met tribune en 

nieuwe entree.  



Ambachtsschool Kwale 

 
 

Bij onze Ambachtsschool (Vocational Training Centre) in Kwale heeft een wisseling van de wacht 

plaatsgevonden in het management. De Ambachtsschool door ons geïnitieerd op het terrein van de 

doven (basis)school) werd jarenlang gecoördineerd door Rama Changoma (was tevens 

onderdirecteur van de Dovenschool). Na 10 jaar trouwe samenwerking heeft de overheid hem 

overgeplaatst naar een mentally school in Timbila (5 uur rijden van Kwale). Hij is daar directeur 

geworden (verplichte overplaatsing is heel normaal in Kenia). Onze coördinator is nu mevrouw Ireen 

Kimanti (tevens directeur van de Dovenschool).  

Samenspraak 

Met de wisseling van de wacht heeft de Keniaanse overheid te kennen gegeven meer zicht te willen 

hebben op de gang van zaken binnen de Ambachtsschool. Tot voorheen was de Ambachtsschool een 

separaat Umoja-project op het terrein van de Dovenschool. Nu vinden activiteiten op de 

Ambachtsschool meer in samenspraak met het Keniaanse ministerie van Onderwijs plaats. Uiteraard 

blijven we wel zelf de budgetten en het beleid van de Ambachtsschool bepalen. Met de wensen van 

de leerlingen en de aangestelde docenten als uitgangspunt.  

Door de coronacrisis zijn er op dit moment geen activiteiten op de scholen. In verband met de 

overheidsmaatregelen zijn alle scholen (dagscholen en boarding scholen) tot nader order gesloten. 

Wij volgen de berichtgeving vanuit Kenia nauwkeurig. Ireen Kimanti houdt ons op de hoogte. 

 

 

 



Mentally School Kwale  
Op de Mentally School is na de nodige vertraging uiteindelijk het nieuwe watersysteem gerealiseerd. Reden 

van de vertraging is onder meer de verscheping van een grote watertank vanuit Nederland. In coronatijd is dat 

een lastige klus. Uiteraard zijn ook op de Mentally School alle kinderen nu thuis i.v.m. de coronamaatregelen.  

Op de foto’s (1,2) de watertank; de tank kan 300.000 liter regenwater opvangen. Het water uit de tank gaat 

naar het waterbassin (3,4) dat wordt schoongehouden met elektriciteit van reeds eerder aangelegd 

(2018/2019) solar-systeem. Dit elektriciteitssysteem op basis van zonnepanelen is gefinancierd door onze 

bevriende sponsor Henk Meulink van Our Energy Foundation. Als de scholen weer opengaan hebben de 

kinderen op het hele terrein dus schoon was-, douche- en drinkwater.  

Voor de komende tijd staat de renovatie van de centrale keuken op het programma. Ook hiervoor hebben we 

een bevriende sponsor gevonden: Ben Vos van de Verkaart Groep. Deze sponsor heeft een legaat gekregen 

specifiek voor dit doel. Ook dit (grote) project loopt door de corona-crisis helaas vertraging op.  
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https://www.ourenergyfoundation.nl/projecten/kwale-gehandicapten-internaat/


 

Dovenschool Kwale  
Op de Dovenschool in Kwale, met ook een doof-blinden-unit, hebben we in oktober 2019 alle speeltoestellen 

op laten knappen, zodat er weer optimaal gespeeld kan worden. Speciaal voor de doof-blinde kinderen zijn de 

toestellen waarnodig uitgerust met extra veiligheidsvoorzieningen.  Zie foto’s hieronder:  

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 
 

 



Microkredieten  
Ten aanzien van de microkredieten vinden we het fijn om te kunnen zeggen dat ondanks de coronacrisis de 

twee mensen die op dit moment een krediet hebben, keurig hun geld binnen de afgesproken termijnen 

terugbetalen. Het betreft hier een verstrekt microkrediet voor het bouwen van een eigen huis en een krediet 

voor het bouwen en vervolgens verhuren van huisjes.  

 

Shops 
Stichting Umoja heeft de afgelopen twee jaar geïnvesteerd in het opzetten van shops in Kwale.  De kapsalon 

en de snack shop zijn daar voorbeelden van. We denken nu ook aan het opzetten van een snack shop bij de 

ingang van het Dovencentrum, omdat het centrum aan een doorgaande wandelweg ligt. Helaas zijn de shops 

op dit moment gesloten door de coronacrisis.  Dat is een tegenvaller voor onze shophouders. De shophouders 

maken nu plannen om na de coronacrisis nog beter voor de dag te komen.  

 

Shophouder Kidanga in zijn nieuwe snack shop in betere tijden.  

 

 



DEFTH 

Deaf Europe Football Trip Holland (DEFTH) is de naam van een groep dove vrienden uit Nederland die samen 

voetbalwedstrijden in Europa bezoekt. Sinds 2018 is DEFTH met onze stichting verbonden bij monde van 

DEFTH-oprichter Richard Jansen. Onder de naam DEFTH-Kenia zet hij zich sinds 2018 enthousiast in voor met 

name het Dovencentrum en de Dovenschool in Kwale. DEFTH houdt permanent een geldinzamelingsactie; via 

sponsoren (bedrijven en particulieren) bracht DEFTH al bijna € 20.000 bij elkaar! Tevens vindt Richard 

verschillende Nederlandse sportclubs bereid allerhande sportmaterialen, zoals ballen, netten, sportdoelen en 

sporttenues ter beschikking te stellen. Deze werving gaat onverminderd voort.  

 

In oktober jongstleden waren DEFTH-members Richard Jansen en Henk van Hardeveld een week te gast op het 

Dovencentrum in Kwale. Tijdens hun bezoek aan het Dovencentrum afgelopen oktober realiseerde DEFTH-

Kenia op het terrein van het Dovencentrum o.a. twee nieuwe basketbalpalen.   

Stichting Umoja is blij met de inzet van DEFTH-Kenia. We zijn dankbaar voor het vele donatiewerk dat door 

hen wordt verricht ten behoeve van de jongeren in Kwale en omstreken. Vermeldenswaardig is ook dat 

DEFTH-lid Henk van Hardeveld begin 2021 als reisleider gaat optreden bij de eerste dovenreis naar Kwale (met 

B&B Deaf Centre als uitvalbasis). Meer weten over de activiteiten van DEFTH? Kijk op onze website bij Nieuws 

of check instagram en Facebook van DEFTH.  

 

 

 

 

 

Tot slot … 

Meer nieuws van de afgelopen tijd vindt u op www.stichtingumoja.com. Via de website kunt u ook een kijkje 

nemen op onze sociaal media accounts zoals Twitter, Facebook en Instagram. Kijkt u bijvoorbeeld ook eens op 

ons youtube-kanaal voor mooie filmpjes over ons werk in Kenia.    

Tijdens of net na de zomer zal onze Nederlandstalige website www.stichtingumoja.com ook in het Engels 

online komen. Tevens zal in de zomer of net erna de Engelstalige website van het Dovencentrum online gaan. 

De site is nu nog niet actief, maar probeert u na de zomer eens op: www.kwaledeafcentre.com.  

We hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u opmerkingen of vragen? Mail, bel of app met 

onze voorzitter Piet Borsje. Hij staat u graag te woord: pietborsje@gmail.com / 06 571 162 46.  

 Met vriendelijke groet, 

Jaap, Carl, Walter en Piet van stichting Umoja, Kenia  

 

Henk (rechts) en Richard (linksonder) te 

gast op het Dovencentrum, oktober 

2019.  

https://deafeuropefootballtripholland.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=GMa77UUnP_s
https://www.youtube.com/watch?v=GMa77UUnP_s
https://stichtingumoja.com/nl/nieuws/
https://www.instagram.com/deafeuropefootballtripholland/?hl=nl
https://www.facebook.com/DEFTH-Kenia-105437101035784
http://www.stichtingumoja.com/
https://twitter.com/StichtingU
https://www.facebook.com/stichting.umoja.5
https://www.instagram.com/stichting_umoja/?hl=nl
https://www.youtube.com/channel/UCEdAGKxRxAwqAIkLzwY4Klw/videos
http://www.stichtingumoja.com/
http://www.kwaledeafcentre.com/
mailto:pietborsje@gmail.com

