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Stichting Watoto Samburu
Extremen bij de Samburu

In februari 2010 is een delegatie van het bestuur op
bezoek geweest, in de Samburu.
Na ons verblijf werd het gebied geconfronteerd met
extreme wateroverlast waarbij de rivier ver buiten
zijn oevers is getreden. Zelfs de generator van ons
systeem kwam onder water te staan en moest
gereviseerd worden. Vorig jaar werd het gebied
getroffen door extreme droogte, wat gevolgen had
voor de aanvoer van voedsel. Gelukkig werkte de
waterpomp toen prima, zodat er schoon drinkwater
voorradig was. Daarmee zijn ernstige problemen
voorkomen.

Voedselproject
In mei 2010 is de uitbreiding van het voedselprogramma van
start gegaan.
De school gaande
kinderen krijgen nu
tweemaal per dag
een maaltijd.
Beoogde resultaat:
betere gezondheid
en leerprestaties en meer leerlingen present.

Reparaties aan schoolgebouw

De houten school lokalen met name de
dakconstructies, zijn aangevreten door termieten en
moeten hoog nodig vervangen worden door stalen
constructies.

Vrouwenlokaal in gebruik genomen
De eerste school uniformen zijn door een aantal locale
vrouwen in eigen beheer
gemaakt m.b.v. de
naaimachines.
Het ziet er goed uit. >
Ook zijn eigen
initiatieven ontwikkeld
door tassen te maken
van wortels van planten. Vrouwen gaan
proberen deze aan toekomstige toeristen te
verkopen.

Zelfwerkzaamheid van de Mannen

Het is de bedoeling dat er op termijn drie klaslokalen
bijkomen die met zelfgemaakte stenen door Samburu
mannen worden gebouwd. Ook woonruimte voor de
leerkrachten en de nurse willen we hiermee laten
bouwen. Op dezelfde wijze zoals zij de keuken
hieronder hebben uitgevoerd.

Clinic is succesvol
Jacob

Sponsoring, donaties en acties
De Surgical Company B.V. te Amersfoort heeft stalen
kasten en tafels met stoelen geschonken. Deze spullen
zijn nu onderweg naar Afrika door medewerking van
Chrysal Int. te Naarden, dat ook een vestiging in
Kenia heeft en daar goederen naar vervoert.
Veiling

Er komen steeds meer
patiënten naar de Simba
Clinic toe. Jacob de Nurse
heeft zich snel ontwikkeld
tot volwaardig
daktari/bush verpleger, die
veel goeds doet bij ziekte,
ongelukken en gezondheids problemen.
Ook geeft hij veel advies over familieplanning, wijst
op preventie en betere hygiëne.

De Stichting heeft in april j.l. een succesvolle veiling
mogen houden in de sociëteit van Hilversum ter
viering van een lustrum van een groep leden.

Tuinproject
Door middel van stenen bakken gevuld met
vruchtbare grond willen wij de schoolkinderen
leren om eigen groenten te gaan kweken en te
verzorgen. Groente is nu nog te beperkt in het
voedselpakket.

Opbrengst € 6.500,--.
Kaarten actie !
Opbrengst kaartverkoop van kindertekeningen van de
tekenclub de Warrenkamp te Laren voor de stichting.
Hans Houtkamp heeft in de jury gezeten bij de
beoordeling van de geselecteerde tekeningen.

Alle beeldjes zijn nog beschikbaar
Voor diegene die geïnteresseerd zijn in de stichting
beeldjes, totaal 8. Kan men altijd nog bestellen.
Op website: www.watotosamburu.nl bij beeldjes,
kunt u ze allemaal nog eens bewonderen.
Bestellen: info@watotosamburu.nl
De donatie is fiscaal aftrekbaar !

Dank aan alle sponsoren, donateurs en vrijwillige
initiatiefnemers.
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