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Zonder uw hulp is  

er geen voedsel, levens- 

onderhoud nummer 1 

voor de kinderen. 

Beste donateurs, gulle gevers en medewerkers van
bedrijven die ons sponsoren of gesponsord hebben,

In de Nieuwsbrief van juli 2016 hebben we u op de hoogte gebracht van allerlei 
actuele zaken zoals ons 10 jarig bestaan als Stichting, de uitjes die de kinderen aan 
het eind van 2015 gemaakt hebben, de voortgang van de studie van onze oud leerling 
Mbone Selpher die nu aan haar tweede en tevens laatste jaar begonnen is, de sanitaire 
problemen die dankzij extra steun nu opgelost zijn, de verbeterde communicatie 
dankzij geleverde laptops en internet, de resutaten van de examenkandidaten van 
2015 en tot slot de uitbreiding en vervanging van materialen voor het nieuwe lokaal 
in Mombasa. Allemaal positief nieuws waardoor uw zomerzon misschien wat meer is 
gaan schijnen en extra warmte bracht. 

Ook in deze Nieuwsbrief kunnen wij u gelukkig weer positief nieuws uit Kenia brengen, 
zoals de licentie die nu afgegeven is aan St. Dorcas, waardoor hun studenten in 
eigen huis maar ook betalende studenten van buitenaf examen in St. Dorcas kunnen 
doen. Vooral dit laatste aspect kan extra geld gaan opleveren voor St. Dorcas, omdat 
deze studenten betalen voor het gebruik van het practicumlokaal dat daar aanwezig 
is. Tevens waren er berichten dat leerlingen in 2017 wellicht voor wat betreft de 
examengelden gesubsidieerd gingen worden. We wachten dit maar rustig af, maar 
hopelijk zit hier vooruitgang in. 

Nieuwsbrief in het Engels
Tot onze grote vreugde is er nu ook vooruitgang geboekt met het vertalen van de 
Nieuwsbrief in het engels. De dochter van onze webmaster, Lisanne Burgers, heeft zich 
bereid verklaard de Nieuwsbrief in het engels te vertalen, waardoor de brief nu ook 
toegankelijk wordt voor de donateurs in het buitenland. Onze hartelijke dank hiervoor 
en we verheugen ons op een prettige samenwerking. We kregen vanuit Nairobi en 
Mombasa een enthousiaste reactie op dit heuglijke nieuws, want daar is men nu ook in 
staat de Nieuwsbrief te lezen in het engels. 

Helaas werden we ook geconfronteerd met problemen zoals droogte als gevolg 
van een tekort aan water. Daardoor is er een tekort aan drinkwater en aan voedsel 
en hogere voedselprijzen, zodat we genoodzaakt waren halverwege het jaar de 
maandelijkse voedselbijdrage met 15% te verhogen. Dankzij 2 donateurs, de bedrijven 
Jera Logistics uit Belgie en Stam Transport in Waalwijk kwam hier budget voor. Nu zult 
u waarschijnlijk denken:”Hoe kan dat nu? Eerst waren er overstromingen, waardoor het 
sanitair wegzakte 
en we genoodzaakt 
waren extra geld 
over te maken 
voor de renovatie 
hiervan. En nu weer 
droogte?” Even een 
korte toelichting is 
dus op zijn plaats.



nieuwsbrief december 2016

2
basisschool 2011

Tekort aan water en voedsel
Doordat er weinig regen valt is er op dit moment niet veel water in Kenia. De Noordelijke en Oostelijke 
delen van Kenia zijn van nature droge gebieden waar op jaarbasis nauwelijks regen valt. Dit jaar is er 
echter helemaal geen regen gevallen waardoor de droogte hier het hardst toeslaat. 

El Niño
Als de temperatuur in de oceaan rond de evenaar stijgt, verandert ook het weerpatroon. Dit komt iedere 
drie tot zeven jaar voor. De warme watertemperatuur zorgt ervoor dat warme lucht opstijgt en de warme 
lucht zorgt voor een ander weerpatroon zoals meer regen. Eén van de eerste signalen is dat de vis in 
de oceaangebieden rond de evenaar sterft of zich verplaatst naar andere gebieden waar ze kunnen 
overleven. Maar dit is niet het enige effect dat El Niño heeft.

El Niño veroorzaakt veranderingen in de hoeveelheid neerslag en de temperaturen rond de wereld. 
Hele oogsten zijn mislukt waardoor in het oosten van Afrika zo’n 22 miljoen mensen voedselproblemen 
hebben. In het zuiden van Afrika gaat het om bijna 50 miljoen mensen die worden blootgesteld aan de 
mogelijke gevolgen van El Niño. In Kenia zorgt het voor enorme droogte. Droogte is in het noorden van 
Kenia, net als in andere gebieden in de Hoorn van Afrika, een al eeuwenoud fenomeen. Gemiddeld elke 
tien jaar bleef de hoeveelheid regen fors achter bij wat mensen en dieren nodig hebben.

Het grote verschil is nu dat de periodes van droogte zich veel sneller achter elkaar voordoen. De cyclus 
herhaalt zich soms wel binnen twee jaar. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het gebied te weinig tijd 
heeft om van eerdere droogte te herstellen en zich te kunnen voorbereiden op een nieuwe crisis. Van 
overheidswege wordt nu ook voedsel gedistributeerd uit de strategische reserves.
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Bezoek aan Mombasa door bestuurslid Daniël Stolk
In de maand juli bracht Daniël een kort bezoek aan Child Support in Mombasa. Het team en de 
kinderen waren erg enthousiast en blij en de kinderen zagen er goed uit. Alles zag er schoon en strak 
georganiseerd uit en het team heeft niet stil gezeten maar veel bijgeleerd. De administratie was veel 
beter op orde wat terug te zien was in de rapportages richting het bestuur. Een ander positief punt is 
dat de school nu de verplichte licensie heeft van de onderwijsautoriteit. Hun status was eerst “self-help 
community group”. Er worden momenteel 60 kinderen opgevangen en wat betreft het standpunt van 
het bestuur is dit echt het maximum. Het team legde nogmaals uit dat ze wat betreft de aanname van 
meer kinderen geen andere keus hadden gehad. Het bleek nl. in de praktijk ondoenlijk om slechts een 
gedeelte van primary/basisonderwijs aan te bieden. Om die reden waren ze ook gedwongen om een extra 
(derde) leerkracht genaamd Metrine naast Lilian en Sheila in dienst te nemen en het aantal kinderen uit 
te breiden naar 60 om het hele lagere school currriculum aan te kunnen bieden, alle klassen te vullen en 
extra inkomsten te genereren om de derde leerkracht tenminste een vergoeding te kunnen geven. Op 
deze wijze wordt het hele gebouw ten volle benut: 3 lokalen, elk met 1 leerkracht die 2 groepen les geeft 
(Kindergarten 1/2/3, Year ½ en year 3/4). Voorts hebben ze nog een kleine staff ruimte voor hen zelf. Het 
verloop is nu ook veel kleiner en er worden alleen nieuwe kinderen toegelaten als er een plek vrij komt. 
De voedselprijzen waren nog steeds onverminderd hoog. De regens in Mombasa kwamen te laat en 
er viel te weinig regen wat zijn weerslag had op de maisoogst in september. Het waterniveau in hun 
waterput was ook erg laag. Zelfs zo laag dat hun pomp niet voldoende capaciteit had om het water 
omhoog te pompen en ze gedwongen waren om op de oude manier, nl. met emmer en touw, het water 
omhoog te halen.
Het sanitair zag er schoon uit en Daniël had zelf 2 grote tassen met 2e handskleding meegenomen. Ook 
trakteerde hij op limonade en koekjes.
Er was nog steeds een grote behoefte aan boeken. Dit blijft improviseren en een groot probleem. 
Helaas had Daniël dit keer geen tijd om St. Dorcas in Nairobi te bezoeken. Hij hoopt later dit jaar alsnog 
te doen. 
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Studie Mbone Selpher

Verslag van Mbone Selpher

Hello, its Mbone,

I must start by thanking you so much for your concern. Studies 
are going on well here in Kericho. It is my final year here in 
college. So far I have gone for two teaching practices which have 
been a hectic exercise, but I am grateful that I succeed in both 
with a distinct. I sent the results. Life has been good and I am 
studying hard. I must thank you people for standing firm with 
me. I promised not to disappoint you. My future expectations 
is to help St. Dorcas in teaching the less fortunate voluntarily, 
because I was once there. After that I wish to join university and 
have a degree in education. We will be doing our final exam in 
November which we are supposed to register otherwise. I am 
progressing well and praying for all of you always. The challenges 
here is the text books. The school library has not enough text 
books but I am working hard. Thanks a lot.

Best regards,
Mbone Selpher.

Vertaling verslag
Hallo, hier Mbone,

Ik begin deze brief met u hartelijk te bedanken voor uw 
medeleven en betrokkenheid. Met mijn studie gaat het goed 
hier in Kericho. Het is mijn laatste jaar hier op de universiteit. 
Tot dusver heb ik twee praktijkstages doorlopen die behoorlijk 
hectisch zijn geweest, maar ik ben dankbaar dat ik voor beide 
stages uitstekend geslaagd ben. Ik zal de resultaten nog sturen. 
Het dagelijkse leven verloopt goed en ik studeer hard. Ik wil 
jullie bedanken voor jullie steun. Ik beloofde jullie niet te zullen 
teleurstellen. Mijn verwachtingen voor de toekomst zijn om St. 
Dorcas te helpen bij het vrijwillig onderwijzen van de minder 
bedeelden, want ik was eerst ook één van hen. Daarna wil ik 
graag naar de universiteit om een onderwijsgraad te behalen. 
Het eindexamen vindt in november plaats waarvoor we geacht 
worden ons te registreren. Mijn resultaten zijn goed en ik denk 
en bid altijd voor jullie. De uitdagingen hier zijn nog steeds 
een gebrek aan studieboeken. De schoolbibliotheek heeft niet 
genoeg studieboeken, maar ik werk hard. Hartelijk bedankt voor 
jullie steun.

Met vriendelijke groet,
Mbone Selpher.
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Giften
Dankzij de vele giften die wij de afgelopen maanden weer mochten 
ontvangen, zijn wij in staat om structurele verbeteringen aan te brengen voor 
beide projecten en bouwen we een reserve op voor onverwachte kosten en 
permanente huisvesting van het St. Dorcas kindertehuis. 
We willen alle particuliere donateurs en sponsors bedanken voor hun 
vertrouwen in onze Stichting en hun ondersteuning bij de realisering van onze 
doelstellingen:
 
• De huwelijksgiften van het bruidspaar Jan en Jeanette van Hulst 
• en het bruidspaar Sebastiaan (bestuurslid) en Christiana Rorije zullen be-

steed worden aan educatieve doeleinden. 

Geweldig dat zij besloten om af te zien van persoonlijke geschenken, maar 
hun gasten te vragen om een bijdrage te geven voor deze kansarme kinderen. 
Namens onze kinderen en hun leerkrachten hartelijk dank.
De giften van de Diaconie Protestantse Gemeente Uitwijk zullen gebruikt worden om het eindejaars 
educatief uitje van St. Dorcas en Child Support te 
financieren en een eindejaars extraatje voor de 
leerkrachten.
Het gevaar van namen noemen is dat wellicht iemand 
vergeten wordt.

Wij danken alle particulieren voor hun bijdrage aan het 
voedsel en de giften buiten de voedseldonaties om die 
worden toebedeeld naar prioritering aan items uit ons 
beleidsplan 2016/2017.

Evenals voorgaande jaren willen we aan bedrijven of 
instellingen, die het werk van onze Stichting steunen, de 
gelegenheid geven zich d.m.v. hun logo op onze website 
te profileren. Onze particuliere donateurs en sponsors 
kunnen onze Stichting uitdragen door onze link op te nemen onder hun mailpost.

Ook andere donaties van gulle gevers en organisaties die actief zijn in Kenia willen we even noemen, t.w.:
•  Lift the Children geeft St. Dorcas nog steeds financiële steun. Het geld wordt gebruikt voor de aan-

schaf van medicijnen en medische hulp, sanitaire middelen en een financiële ondersteuning voor de 
leerkrachten.

•  De gemeenschap draagt ook zijn steentje bij door het leveren van beschikbare groenten en fruit
•  Twee lokale donateurs t.w. de dames Zippora Kagema en Kucy Mwangi die het afgelopen jaar St. Dor-

cas in Nairobi blijvend ondersteund hebben d.m.v. het aanvullen van de basisvoedselvoorziening in de 
vorm van maismeel, rijst en bonen.
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Examens
Eind oktober/begin november zullen de leerlingen van zowel primary 
(basisonderwijs) als high school (voortgezet onderwijs) beginnen aan 
hun examens. Ook dit jaar zijn de kinderen weer super gemotiveerd 
om te laten zien wat ze weten en kunnen en verwachten we in 
januari weer positieve uitslagen te ontvangen. Heel veel succes 
gewenst vanuit Nederland!

Verslag van Child Support Mombasa
Zoals u al in de inleiding hebt kunnen lezen, heeft het team (Lilian, 
Lenjo, Sheila, Metrine en Esther) de zaken goed op orde. Naast de 
verplichte licentie, die nu afgegeven is door de onderwijsautoriteit 
waardoor zij in staat zijn het gehele traject van het basisonderwijs 
te kunnen aanbieden, zijn ze ook in het bezit van een certificatie 
van brandbeveiliging. Dit is erg belangrijk en een voorwaarde om 
een licentie te krijgen, daar er in Kenia regelmatig brand op scholen 
uitbreekt. De gevolgen van een brand zijn niet te overzien als je je 
realiseert uit welke brandgevaarlijke materialen een school vaak is 
opgebouwd.
Het gebrek aan water iedere dag is nog steeds een hele uitdaging 
en in Mombasa hebben ze hun waterput al schoongemaakt om het 
instromen van water te bevorderen. 

Ook de hoge voedselprijzen na het mislukken van de maisoogst 
zijn nog steeds een terugkerend probleem. Het wordt dan ook erg 
gewaardeerd dat we de maandelijkse voedselbijdragen verhoogd 
hebben in juli van dit jaar.

Helaas is er het terugkerende probleem van een tekort aan boeken, 
waardoor 2 of 3 kinderen samen 1 boek moeten gebruiken en dit de 
concentratie tijdens de les niet ten goede komt. Vaak zijn de boeken 
ook niet actueel meer. Het team probeert geleidelijk het aantal 
boeken op te voeren.
Met de leerkrachten gaat alles gelukkig goed. Zoals u weet krijgen 
ze voor het lesgeven van de Stichting een geringe vergoeding en 
ze waren dan ook erg blij dat we door een kleine verhoging de 
vergoedingen gelijk konden trekken. 

Hoofdleidster Lilian hoopt volgend jaar te kunnen beginnen met 
haar opleiding, zodat zij gekwalificeerd is volgens de eisen die in 
Kenia aan de functie van hoofdleidster gesteld worden.
Het aantal kinderen is nog steeds hetzelfde gebleven, nl. 60 
leerlingen. Zoals u heeft kunnen lezen in het voorwoord zitten de 
kinderen in Kindergarten 1, 2 en 3 in één lokaal bij elkaar. Hun aantal 
bedraagt 25 leerlingen waarvan 13 meisjes en 12 jongens. 
De kinderen in STD 1 en STD 2 zitten ook in één lokaal bij elkaar en 
hun aantal bedraagt 20 leerlingen waarvan 9 meisjes en 11 jongens.
En tot slot zitten de kinderen van STD 3 en STD 4 in het laatste lokaal 
bij elkaar. Hun aantal bedraagt 15 leerlingen waarvan 10 meisjes en 
5 jongens. 
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Verslag St. Dorcas, Nairobi
Ondanks het feit dat ook het team in St. Dorcas te maken heeft met 
dezelfde problemen als in Mombasa, nl. tekort aan drinkwater en de hoge 
voedselprijzen, is er gelukkig ook goed nieuws te melden.
Vanwege de hoge voedselprijzen heeft de Stichting besloten om ook voor St. 
Dorcas de maandelijkse voedselbijdrage te verhogen. De laatste 2 maanden 
krijgen de kinderen gelukkig weer wat meer gebalanceerde maaltijden met 
groenten erbij, zodat de eenzijdige maaltijden van alleen maar mais, bonen of 
rijst doorbroken worden. De gemeenschap draagt hier in belangrijke mate bij. 
Tevens heeft de Stichting in juli extra geld overgemaakt voor het aanschaffen 
van matrassen, dekens, lesmateriaal (boeken) en materiaal voor het maken van 
extra schoolbanken. 
 
In St. Dorcas wonen en slapen ook zeer jonge kinderen die ’s nachts per 
ongeluk nog weleens in hun bed plassen. Uit oogpunt van hygiëne en het feit 
dat er soms 2 kinderen in 1 bed slapen zult u begrijpen dat de matrassen en 
dekens veel te lijden hebben en eerder vervangen moeten worden. 
 
Ook kregen we verontrustende berichten van het team dat er veel kinderen 
ziek waren en met name last hadden van verkoudheden en hoesten. Vanwege 
deze meldingen en het feit dat het ’s nachts in Nairobi behoorlijk koud kan zijn 
hebben wij gemeend ook hier extra geld ter beschikking voor te stellen.
Naast het geven van voedsel streeft St. Dorcas ook een andere basisbehoefte 
na, nl. het volgen van onderwijs waardoor de kinderen meer kans hebben op 
een betere toekomst. Vanwege het jaarlijks terugkerende probleem van een 
tekort aan lesmateriaal zoals boeken, pennen, bordkrijt etc. heeft de Stichting 
in juli extra geld overgemaakt om dit materiaal te kunnen aanschaffen. De 
leerkrachten en de kinderen waren hier erg blij mee, want zonder dit alles is 
lesgeven natuurlijk niet mogelijk.
 
De onderwijsinspectie in Kenia schrijft voor dat niet meer dan 2 kinderen in 
1 schoolbank mogen zitten, omdat de concentratie van de kinderen tijdens 
de les anders niet optimaal is. Na een lange periode van wachten is het 
uiteindelijk gelukt om St. Dorcas als officieel examencentrum gekwalificeerd en 
geregistreerd te krijgen. Dit betekent dat de leerlingen van St. Dorcas in hun 
eigen centrum praktijkexamen kunnen doen en op de certificaten de naam 
van St. Dorcas zal komen te staan. Het is afwachten of de plannen van de 
regering om in 2017 de examengelden voor alle examenkandidaten te betalen 
doorgaan. Dit zou betekenen dat wij als Stichting geen examengelden meer 
hoeven over te maken en dit geld weer aan ander doeleinden besteed kan 
worden.
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Eindejaarsuitje

Zowel het team en de kinderen van St. Dorcas en Mombasa verheugen zich op het eindejaarsuitje en 
gelukkig kunnen we aan dit verzoek voldoen dankzij de giften van de Diaconie Protestantse Gemeente 
Uitwijk. Tevens zijn we in staat om onze waardering voor de inzet en het harde werken van de teams in 
Nairobi en Mombasa tot uitdrukking te brengen d.m.v. een bescheiden eindejaarbeloning.

Bij de afronding van de kopij voor deze Nieuwsbrief kwam het verzoek van de basisschool uit 
Waardhuizen en van de commissie voor het kinderkerstfeest de vraag om wat beeldmateriaal, powerpoint 
presentatie, omdat zij dit jaar de opbrengsten van de kerstvieringen beschikbaar zullen stellen voor 
het kerstfeest van onze kinderen in Kenia. Op 8 december is een bestuurslid uitgenodigd iets te komen 
vertellen aan de kinderen op school over onze projecten in Kenia.

Twee jaar geleden mochten wij ook al de kerstcollecten van beide in ontvangst nemen.

Beide tehuizen kampen met een tekort aan drinkwater. Het water uit de waterput is geen drinkwater en 
wordt alleen gebruikt voor het wassen en schoonmaken. We proberen in overleg tot een oplossing te 
komen voor dit probleem. Het bestuur is er zich van bewust dat wij als kleine stichting telkens weer voor 
grote problemen komen te staan, waarvoor niet altijd direct een oplossing te vinden is..

Maar in de afgelopen 10 jaren van ons bestaan mochten wij ons telkens verwonderen over de trouw van 
onze donateurs, particulieren en bedrijven. Nooit deden we tevergeefs een beroep op u en daar danken 
we u voor. Met elkaar, hier en in Kenia mogen we beginnen aan een Nieuw Jaar vol vertrouwen dat 
alles wat we voor onze projecten kunnen betekenen, moed geeft om vol te houden ook onder moeilijke 
omstandigheden.

We wensen u allen Goede Kerstdagen toe en Liefde,  
Gezondheid en Geluk voor 2017!



Stichting Gelijke Kansen  
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Dank aan al onze trouwe donateurs en bedrijven


