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Inhoud
Collecte voor Kids in Kenia
Projecten Vitsangalawenischool
Start project Mkuduru school

Collecte voor Kids in Kenia
Elk kind is een belofte. Met dit motto
werkt de stichting Kids in Kenia aan
onderwijsprojecten in Kenia. Tijdens
de 40-dagen-actie is de collecte voor
een project van deze stichting van
vrijwilligers uit Voorburg.

Collecte schoolbankjes Mkuduru

“Elk kind
is
een belofte.”

Onderwijs is de basis voor een betere
toekomst van kinderen en voor de
ontwikkeling van een land.
Investeringen in onderwijs verdienen
zich dubbel en dwars terug. Daarom
ondersteunt Kids in Kenia twee
basisscholen in Kenia, de Mkuduru
school en de Vitsangalaweni school.

De scholen liggen in een van de armste
gebieden in Kenia, waar het merendeel
van de mensen moet rondkomen van
minder dan een euro per dag. Dit
betekent dat het op de scholen vaak
aan veel ontbreekt, zoals klaslokalen,
sanitair, drinkwater en meubilair.

Kids in Kenia gaat uit van het concept
“community development”. Dit
betekent dat de school zelf aangeeft
hoe ze het onderwijs wil verbeteren en
hoe ze dit gaat oppakken. De school
geeft aan waar prioriteiten liggen, wat
men zelf kan doen en vervolgens kijken
we hoe Kids in Kenia daarbij kan
ondersteunen. Zo blijft het initiatief en
eigenaarschap bij de school.

Projecten Vitsangalawenischool
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In de afgelopen jaren heeft Kids in
Kenia op de Vitsangalaweni school al
veel projecten gerealiseerd, die
bijdragen aan de verbetering van het
onderwijs en die ook de lokale
economie stimuleren.
In 2012 had de school met 900
leerlingen maar 6 lokalen en geen
schoon drinkwater of sanitair. Ook
ontbrak het aan leer- en leesboeken en
aan meubilair. Veel lessen werden
noodgedwongen onder de boom
gegeven.

Inmiddels heeft Kids in Kenia samen
met de gemeenschap op deze school
acht klaslokalen en twee
sanitairblokken gebouwd. Verder zijn
er twee grote drinkwatertanks
gerealiseerd, zodat de school nu het
hele jaar schoon drinkwater heeft. Ook
zijn er les- en leesboeken aangeschaft
en schoolmeubilair. Dankzij Kids in
Kenia kregen 40 moeders van deze
school een microkrediet waarmee ze
een eigen bedrijfje zijn gestart.
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Start project Mkuduru school!

“Elk kind
is
een belofte.”

De Vitsangalawenischool is nu
voldoende toegerust. Kids in Kenia
blijft deze school ondersteunen met
studiebeurzen voor talentvolle
leerlingen. Dit doen we samen met het
Gravendreef college uit Leidschenveen.
Dit betekent dat de focus verschuift
naar de Mkuduruschool. Deze school
heeft nog veel basale voorzieningen
nodig, zoals klaslokalen, sanitair en
schoon drinkwater. Ook op
onderwijsgebied kan nog vooruitgang
worden geboekt.

Dankzij de bijdragen van de stichting
Wilde Ganzen en Kids in Kenia konden
we daar in november al aan beginnen
met de bouw van een 8-deurs
sanitairgebouw voor meisjes. Dit is erg
belangrijk in verband met de veiligheid
en privacy van de meisjes.
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Het afgelopen jaar hebben we samen
met de Mkuduru schoolgemeenschap
overleg gevoerd over de manier waarop
zij het onderwijs en de school gaan
ontwikkelen en welke rol de Keniaanse
overheid en Kids in Kenia daarbij
kunnen spelen. We hebben deze
afspraken vastgelegd in een
projectvoorstel, waar we de komende
jaren samen aan gaan werken.

De ouders van de Mkuduru school
dragen zelf ook hun steentje bij aan dit
project en groeven de put voor het
sanitiair gebouw. Inmiddels is het
sanitairgebouw bijna afgerond en zal
deze in maart feestelijk worden
geopend.

Collecte voor schoolbankjes!

Komende
activiteiten
♦

♦

Februari: Reis
naar Kenia met
leerlingen
Gravendreef
college
Opening sanitair
Mkuduru en 1e
steen klaslokalen

In januari is de bouw van twee nieuwe
klaslokalen op de Mkuduru school
gestart, dankzij bijdragen van Wilde
Ganzen en Kids in Kenia. Dit betekent
dat ruim 100 leerlingen straks in een
nieuw lokaal les krijgen. De ouders van
de school hebben de sleuven voor de
fundamenten inmiddels gegraven.

Met de opbrengst van de 40-dagencollecte willen we deze klaslokalen ook
inrichten. Een schoolbankje kan al voor
€ 25 door een plaatselijke timmerman
worden gemaakt. Omdat Wilde Ganzen
dit mooie project ook ondersteunt, zal
elke euro die u geeft, door Wilde
Ganzen worden aangevuld met 50 cent!

