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Marianne is opgenomen door de stam en voor de feestlijkheden aangekleed
als “De Blanke Samburu‘

Sponsorreis naar waterproject

Het bestuur van de Stichting Watoto Samburu is met een
groep sponsors (20 pers.) in april 2007 naar de Samburu
gereisd. Uiteraard allen geheel op eigen kosten.
De feestelijke overdracht van het watersysteem aan de locale
Samburu gemeenschap van 7 dorpen werd daar gevierd.

Na de officiële overdracht, werd het feest opgeluisterd met
spelletjes, dansen, liedjes, muziek en toneel.
De chiefs van de Samburu dachten aan een verrassing met een
rituele slachting van een geit, hetgeen beleefd is afgeslagen.

De sponsors waren erg onder de indruk van de tot nu
toe bereikte resultaten met de projecten van de
stichting. De bijzondere goede band van de stichting
met de Samburu gemeenschap heeft veel indruk op de
sponsors achtergelaten.

Functioneren
watersysteem
Na wat kinderziekten is de
bevolking gewend geraakt
aan het water.
Zowel de permanente
beschikbaarheid als de
heldere kwaliteit worden
steeds meer gewaardeerd.

Uitbreiding watersysteem
Het dorp Laruko wordt nu ook aangesloten op het
watersysteem, nadat de afspraak dat het dorp schoon
moest worden gemaakt en gehouden, redelijk  is
nagekomen.
Kosten uitbreiding: 5.000 Euro.



Naaimachineproject
De stichting en een sponsor
hebben drie handnaaimachines
geschonken aan de Samburu
vrouwen.
Marianne Houtkamp en
Marjolein Bosman hebben
naailes gegeven aan de
enthousiaste vrouwen, met
behulp van meegebrachte
patronen en materialen.
Er is een lerares aangesteld die
de vrouwen elke dag les gaat
geven. Met een mikrokrediet
van 100 euro zijn de benodigde
startmaterialen aangeschaft.
Totale kosten dit jaar:
1.300 Euro

Voetbalproject
Ter stimulering van de
aktiviteiten van met name
jonge morans is de
ondersteuning van het locale
voetbalteam begonnen. Een
sponsor heeft 27 paar
voetbalschoenen aangeboden aan het Samburu team en
ook shirts, shorts en kousen meegenomen.
Tijdens de sponsorreis zijn de spullen ingewijd met een
voetbalwedstrijd. Bij aanvang werden het Keniaanse en het
Nederlandse
volkslied uit volle
borst meegezongen.
De wedstrijd werd

na strafschoppen
gewonnen door het gesponserde
team, waarna een wisselbeker

werd uitgereikt.
Deze beker is door de Stichting Watoto Samburu
beschikbaar gesteld ten behoeve van een
wedstrijdprogamma tegen andere regionale teams.

Simba Clinic
Een onderzoeksreis in januari 2007 naar de medische
situatie van de Samburu, door twee bestuursleden met een
nederlandse huisarts en een projectleider is succesvol
verlopen.
Rapporten over bevindingen en aanbevelingen zijn door
het bestuur ontvangen.
Het doel is algemene gezondheidsontwikkeling, optreden
bij acute medische probleemsituaties, preventie en
voorlichting.
De plannen voor een nieuwe Simba Clinic zijn van start

gegaan. Tijdens de sponsorreis is weer nader overleg
gevoerd met Jacob,
de nurse in de
huidige Simba Clinic
en diverse andere
betrokkenen.
De eerste sponsors
hebben zich gelukkig
reeds aangemeld.
Wordt vervolgd.

Stichting beeldje 2007
‘Lengare’ (waterbrenger)

Leuk om te krijgen, leuk om te geven.
Een collectors item!? Te verkrijgen bij
een donatie van 750 euro.
De beeldjes van voorgaande jaren zijn
ook nog verkrijgbaar .
Zie website www.watotosamburu.nl
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