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Bouw projectgroep in overleg met het
bestuur
Penningmeester Hans Bosman (rechts op de
foto) doet verslag van zijn recente reis naar de
Samburu aan de bouw projectgroep. Aan de
orde kwam de bespreking met de aannemer van
het project op de schoolcompound. Een groep
locale mannen maakt de benodigde stenen. Er
zijn vele tienduizenden blokken nodig. Voor het
werk dat zij verrichten krijgen zij een kleine
vergoeding per geproduceerde steen. Deze
loonkosten zijn een donatie van de aannemer.
Daar is de Stichting heel blij mee. Het hele
project behelst onder meer 8 klaslokalen, 14
kamers voor o.a. teachers, nurse en
schoolhoofd, toiletten en douches en een
nieuwe keuken. Hans Bosman heeft samen met
het hoofd van de school, de nurse, de chief van
het dorp en vele anderen overlegd hoe en waar
op een zo efficiënte mogelijke manier te bouwen
en ook de duurzame kwaliteit te bereiken, die de
Stichting nastreeft. De mannen uit de dorpen
werken hard mee aan het project, van
’s morgens 7 tot ‘s avonds 19.00 uur.

















Succesvolle projecten
Het voedingsproject op de school loopt goed.
Het bestuur was ook aangenaam verrast dat
de vrouwen uit het dorp een compleet
business
plan
aan
Hans
Bosman
overhandigden. Een groep van 27 vrouwen
heeft zich verenigd voor het vervaardigen van
sieraden en kleding, waarmee ze geld ophalen
dat ze besteden aan nieuwe materialen en aan
de kinderen. Het micro krediet dat de
Stichting eerder heeft gegeven levert dus
resultaat op. Er wordt nader overlegd hoe dit
verder ondersteund zou kunnen of moeten
worden.






Nieuwe Stichtingbeeldje

Een van de gesponsorde studenten, Wilson,
heeft in november succesvol eindexamen van
de middelbare school gedaan, met zeer goede
resultaten, waar de locale gemeenschap erg
trots op is. Er wordt overlegd over een
eventueel vervolgstudie.

Het nieuwe stichtingbeeldje is een Vlinder –
“Kipepeo” in het Swahili – genaamd.
Deze bronzen vlinder, zittend op een steen, door
Marianne Houtkamp vervaardigd is bij een
donatie van € 155,-- te verkrijgen.

Bestellen via info@watotosamburu.nl 
Donatie’s, sponsoring en verkoop

Hoe komt de Stichting aan de benodigde
middellen om al deze projecten te
financieren? Via donateurs, die bij bepaalde
bedragen een bronzen beeldje van Marianne
Houtkamp ontvangen. Maar ook door
opbrengst van weer een prachtige kalender
met foto’s van Erik van Aken. De kalender is
prachtig uitgevoerd, op dik papier door
Albelli.nl die deze kalenders heeft vervaardigd
en gesponsord.
Deze kalender 2012 is te bestellen
via info@watotosamburu.nl (kosten € 25,-excl. verzendkosten).
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