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Stichting Watoto Samburu

Voortgang projecten

Waterproject

Droogte periode (februari 2006)
In januari-februari was er een enorme droogte in het gebied
van de Samburu. De rivier was opgdroogd. De Samburu
moesten het water diep van onder het zand naar boven halen.
Veel dieren gingen dood en de Samburu leden honger. De
Stichting heeft een voedseltransport geregeld om de droogte
periode te overbruggen. Kosten 500 euro.

Dagelijks halen de vrouwen water uit de rivier

Voedselhulp

Het waterproject is in een gevorderd stadium;
plaatsbepaling van de te boren put heeft reeds
plaatsgevonden. Proefboringen zullen binnenkort van
start gaan. De wateropbrengst zal genoeg zijn voor
6 dorpen (ca. 3000 mensen). Vanuit de waterput zullen
3 distributiepunten worden gerealiseerd (2 grote
watertanks met aftapkranen). Het te boren gat zal ca.
160 meter diep zijn. Inmiddels weten we dat er een
rijke bron aanwezig is.
Kosten van het gehele project 100.000 euro.

Dode dieren langs de weg
(foto olifantenjong)

Medicijnen

Bronzen Beeldje 2006

De plaatselijke nurse van de Samburu hebben wij
ondersteund met de aanschaf van medicijnen tegen
malaria. Kosten 75 euro.

Ook voor dit jaar heeft Marianne
Houtkamp een beeldje
vervaardigd. En aangeboden aan de
stichting.
Bij een donatie van 750 euro kan de
donateur dit bronzen beeldje
ontvangen.

Schooltje Kipepeo
Bij het schooltje is een nieuwe keuken geplaatst. Het
terrein is voorzien van een hekwerk en er zijn
speeltoestellen voor de kinderen van de Samburu.
Kosten 5.000 euro (inclusief andere voorzieningen).

Enkele sponsor voorbeelden
Ondersteuning studie
De stichting heeft na zorgvuldige afweging Simon Lewson
Lenurie uit ons dorp in de gelegenheid gesteld de studie
van Hotel Manager aan te vangen op het “Graffins
College”. Dit College staat zeer goed aangeschreven en
leiden op tot gediplomeerd Hotel Manager. Het diploma
wordt internationaal erkend. Simon zal voor de kinderen
van de Samburu een voorbeeldfunctie vervullen. Kosten
voor de totale studie 2.500 euro.

Hofstee Schoenen te Laren stelde
kinderschoentjes ter beschikking
Hebbes, tweedehands kinderkleding
te Laren heeft veel kinderkleding
gegeven.
Een privé bridge drive,
gehouden te Hilversum
leverde 1222 euro aan donaties op.
De voetbalvereniging “B.F.C.”
uit Bussum heeft shirts en
voetbalbroeken voor 2 elftallen
beschikbaar gesteld.

Bankrekening vrouwen
De vrouwen van de Samburu
kregen een eigen bankrekening.
Wij stortten 25 euro,
om het sparen voor slechte
periodes te stimuleren.

De Stichting Watoto Samburu
De stichting heeft als primaire doelstelling het verzorgen
van ondersteuning van educatie en medische hulp voor de
jongeren van de Samburu-stam. Voorts wordt dit
bevorderd door ondersteuning van bredere
gemeenschapsprojecten in de woondorpen. Het gebied
waarop dit is gericht ligt op de grens van het Buffalo
Springs National Reserve en het Samburu National
Reserve, in het noorden van Kenia.
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