
  
 
 
  
 

     
  

Bouw van de nieuwe Simba Clinic gestart!

 Artist-impression 

En zo mooi wordt het dan. 
 
 
 
 
 

Het ontwerp 
Voor dit fraaie ontwerp is de Stichting 
geheel belangeloos ondersteund door 

Hooyschuur architecten uit Wormerveer.  
Hartelijk dank daarvoor!

  



 
 
 

De Bouw 
De bouw wordt aangestuurd door een professioneel 
bouwbedrijf uit Nairobi. Zij hebben al meerdere projecten 
uitgevoerd in het Samburu gebied, van uitstekende kwaliteit 
hebben wij kunnen constateren. 
De mannen van de Samburu hebben de benodigde stenen 
gemaakt. Voor hun inzet heeft de Stichting ze beloond met 
extra maaltijden. 
 

 
 

Medische zorg 
Gepensioneerd dokter David Dijkstra heeft de leiding over 
het medische traject. Hij heeft meerdere reizen naar Kenia, 
naar onze Samburu vrienden, gemaakt. Rapporten 
geschreven over de knelpunten van de medische zorg 
aldaar. 50% van alle kinderen sterft voor het 5e levensjaar 
door gebrek aan medicijnen en ondervoeding. 
De kinderen krijgen een keer in de drie dagen een maaltijd. 
De Stichting zal dit probleem zo spoedig mogelijk 
aanpakken als een nieuw project. 
 

 
 
We streven ernaar dat zowel de kinderen als de zwangere 
vrouwen 2 maaltijden per dag krijgen aangereikt. Dat zijn 
de kwetsbaarste groepen en hiermee worden ook eventuele 
latere gezondheidproblemen bestreden. 
 

Medische begeleiding 
De medische leiding over de Clinic is in handen van nurse 
Jacob. Hij wordt ondersteund vanuit Nederland door 
dokter David en de Amerikaanse dokter Marjorie uit 
Nanyuki. Wij zien de voortgang van dit project dan ook 
met vertrouwen tegemoet. 
 

 
 
 

Nieuw beeldje 
Kunstenaar Marianne Houtkamp is bezig met het 
vervaardigen van een nieuw thema-bronzenbeeldje, voor 
het eerst te zien op de kraam van de Stichting in Laren NH 
op Koninginnedag. Verkrijgbaar voor een donatie van 
minimaal € 750,-  
 

Ontwikkelingen in Kenia 
De Stichting Watoto Samburu heeft de ontwikkelingen in 
Kenia op de voet gevolgd tijdens de verkiezingen die 
leiden tot de dramatische situatie. Gelukkig kunnen wij 
melden dat onze mensen in de Samburu geen nadelige 
gevolgen ondervonden. De Keniaanse problemen zijn 
ontstaan omdat de heersende etnische groep niet bereid is 
de macht over het land te delen. 
 

 
 

Overige projecten 
Alle andere eerder gestarte projecten van de Stichting 
verlopen goed.  Maar er is nog heel veel werk te doen. 
Wij zijn dan ook heel blij met het geld van donateurs. 
De financiële verantwoording kunt u zien op 
www.watotosamburu.nl 
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