Nieuwsbrief

Stichting Watoto Samburu
Gerealiseerde projecten
In 2004 realiseerde de Stichting de bouw van de school
genaamd ‘Kipepeo’ (vlinder). Een stenen gebouw met een
betonnen vloer. Bankjes voor de kinderen en een tafel voor
de onderwijzer. De school meet 12 x 6 meter en kwam tot
stand met medewerking van de Samburu mannen. Er kunnen
zo’n 50 kinderen les krijgen. November 2004, de school
wordt feestelijk geopend en overgedragen aan de chief en
mensen van de Samburu. Nederlandse spelletjes zoals
zaklopen, ezeltje (olifantje) prik en aardappellopen
verhoogden de unieke sfeer. Een grote taart en limonade

maakten het feest compleet. Kado’s werden uitgedeeld:
educatieve spelletjes, gegeven door de basisschool in
Wezep; een schoolbel en vele andere geschenken die
met het school-gebeuren te maken hebben. Er werd
ook nog een beroep op de Stichting gedaan voor het
realiseren van een toilet bij de school en een keuken
voor extra voeding van de leerlingen en voor de
kooklessen voor de vrouwen. Inmiddels zijn beide
gereed.

Lopende projecten
Koelbox op zonne-energie

Koninginnedag

Kindersterfte onder de kinderen van de Samburu is groot.
De kleintjes worden niet ingeënt tegen kinderziektes. Dit is
echter onnodig als er een oplossing is voor het goed koel
houden van het serum. Er is dus behoefte aan een koelbox
die werkt op zonne-energie. Een lokale verpleger is bereid
de kinderen te enten en de regering zorgt voor gratis serum. De stichting heeft reeds geld gereserveerd voor dit
project.

Afgelopen jaar was de Stichting vertegenwoordigd met een
kraam in Laren. Sieraden gemaakt door de Samburu en
een aantal handgemaakte artikelen werden verkocht.
De opbrengst was • 1100.

Waterproject
De Samburu en Turkana zijn van de plaatselijke rivier
afhankelijk voor hun water om te wassen en te drinken.
Vanwege het droge klimaat staat de rivier een groot
gedeelte van het jaar droog.
Het bestuur is een studie begonnen naar de mogelijkheden
een waterpomp te slaan. Wij hebben hiervoor contacten
gelegd met zusterorganisaties die ruime ervaring met
waterpompen op zonne-energie hebben opgedaan.
In augustus 2005 gaat er weer een delegatie (voorzitter
Hans Houtkamp, secretaris Marianne Houtkamp,
penningmeester Hans Bosman en projectlid Marjolein
Bosman) naar Kenia om daar samen met de Samburu de
mogelijkheden te bespreken. Het onderhoud van de pomp
vergt veel aandacht en enig technisch inzicht. Er zal
iemand verantwoordelijk moeten zijn voor de continuiteit.
Over onze projecten kunt u lezen in de volgende
Nieuwsbrief.

Kalender
De Stichting Watoto Samburu kunstkalender was een
groot succes. De kalender werd gedrukt door drukkerij van
Wijland uit Laren. Deze stelde een paar honderd kalenders
gratis ter beschikking. Drukkerij van Wijland bedankt! De
kalenders werden voor € 7,50 verkocht.

Donaties / donateurs
De Stichting dankt alle donateurs voor hun bijdrage.
Speciaal danken wij de Stichting Kringloopwinkel Laren
voor hun bijdrage van € 1000. Dick van Heerde stelde
prints van een van zijn schilderijen ter beschikking,
opbrengst • 480.

Bronzen Beeldje 2005
Marianne Houtkamp maakt ieder
jaar een beeldje voor de Stichting.
Het nieuwe bronzen beeldje
2005 van Marianne Houtkamp
is te verkrijgen bij een donatie
van • 750.
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