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Stichting Watoto Samburu

Aggregaathuis

In overleg met de Samburu

Watertappunt

Er is water bij de Samburu !
In de vorige nieuwsbrief van 2006 meldden wij dat het werk
aan het waterprojekt goed vorderde. Inmiddels is het werk
voltooid. Vanuit een diepte van zo’n 150 meter komt schoon
helder drinkwater naar boven. Een aggregaat zorgt voor de
nodige kracht en stuurt de pomp aan. In 8 uur tijd is er
genoeg water om de 3 tanks (ieder van 10.000 liter) vol te
krijgen.
Deze hoeveelheid water is genoeg voor de 6 aangesloten
dorpen, voor een dag of 10. De vrouwen houden de sleutels
van de tappunten en zo de controle over het gebruik van het
watersysteem.
Samen met de chief van elk dorp zijn er regels opgesteld en
afspraken gemaakt (de tien geboden)!

Wij hopen hiermee nu de periodieke droogtes beter te
overbruggen en dat het zuivere water leidt naar minder
ziekten bij de kinderen en ouders.
Voor de continuïteit heeft de stichting een contract
getekend voor het onderhoud van aggregaat, de pomp
en het hele systeem.
Kosten onderhoudscontract 2.100 euro op jaarbasis.
In april 2007 zal een delegatie van het bestuur en
sponsors van het waterproject, het project feestelijk
overdragen aan de bevolking van de Samburu.

Speeltoestellen voor de kinderen
De speeltoestellen voor de kinderen en de omheining zijn
geplaatst. De kinderen genieten er volop van.
Bronzen beeldje 2006
Er is veel belangstelling voor de bronzen beeldjes van
Marianne Houtkamp. Leuk om te krijgen, leuk om te
geven. Een collectors item!?
De beeldjes van voorgaande jaren zijn ook nog te
verkrijgen bij een donatie van 750 euro.
Zie website www.watotosamburu.nl
Studiekosten
In oktober zal Simon Lewson starten met z’n
studie hotelmanager op het Griffins College
in Nairobi.
De stichting betaalt de studiekosten. Het
eerste halfjaar kost 525 euro.

Projecten in onderzoek
Kliniek
Het bestuur van de stichting is met een onderzoek
begonnen naar de mogelijkheid een kliniek te bouwen.
Helaas zijn er nog veel medische problemen.
Aids, malaria en oogziekten komen nog veelvuldig voor.
Van de kinderen sterft 50% tussen de 0-5 jaar. Een
Nederlandse arts heeft aangeboden de mogelijkheden te
bekijken, dit samen met een nurse van de Serena Lodge
(hotel) in de buurt van de Samburu.
Gezondheid vee
De geiten en koeien van de Samburu hebben het moeilijk.
Zij hebben last van wormen en teken. Omdat de melk en
het bloed wordt gedronken en het vlees van de dieren
wordt gegeten, is dit niet bevorderlijk voor de gezondheid
van de Samburu. Dierenartsen zijn benaderd om hun visie
op dit probleem te geven.

Nieuwe projecten
Naaimachines
In april zullen Marianne Houtkamp, Marjolein Bosman
en Yvonne Koot de Samburuvrouwen onderrichten
in het vervaardigen van kleding.
Hiervoor worden 2 handnaaimachines aangeschaft.
Kosten 500 euro.
Bomen en planten
Op het terrein van het schooltje starten we een
pilotprogramma groenvoorziening.
Onder leiding van de teacher kunnen de kinderen leren
zorgen voor onderhoud van bomen en planten.
De stichting overweegt een actie ‘plant een boom’ te
starten.

Namens de kinderen en ouders van de Samburu
dank aan alle donateurs
voor hun financiele en morele steun.

Speeltoestellen

Marjolein (links) en
Marianne (rechts)
overleggen over het
vervaardigen van
kleding met de
Samburuvrouwen
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