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    Een prachtig plan in voorbereiding 

Nieuwbouw Samburu Community School  Sponsor Veiling Diner succesvol 

Op initiatief van Rogier Sluyter, eigenaar van
Restaurant ‘De Goede Gooier” te Blaricum, is er 
op 17 april een sponsor veiling diner gehouden
voor Stichting Watoto Samburu, waarbij € 22.000
is opgehaald. Een fantastisch initiatief met een
evenzo fantastisch resultaat.  

Bovenste tekening geeft een impressie van bouw
plannen voor herinrichting van  de Samburu
Community School in N-Kenia. Acht nieuwe
schoollokalen met docenten ruimte. 
Tekening eronder, de indeling van de lokalen,
met corridor voor meer schaduw. Het docenten
huis zal vervangen worden door zeven units die
plaats bieden aan totaal 14 personen met externe 
toiletten en douche ruimten. Een grootschalig
project waar nog veel werk voor verzet moet
worden, waaronder de egalisering van het
terrein. 
Wij willen dit op duurzame wijze bouwen. Voor 
de positieve impuls die hier van uitgaat, blijven
uw bijdragen nodig en van harte welkom 

Rogier Sluyter met de opbrengst van deze avond Tekeningen zijn door Hooyschuur architecten te
Wormerveer om niet vervaardigd.  
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Vorig jaar heeft The Surgical Company uit 
Amersfoort tafels, stoelen en kasten afgestaan aan
de stichting. De firma Chrysal uit Naarden was zo 
vriendelijk deze voor ons te vervoeren per
container naar Nairobi in Kenia.  

Op 29 april, de dag voor koninginnedag, zijn
Marianne & Hans Houtkamp met een smoes naar
het Singer museum gelokt. Daar werden zij
volledig verrast, in de Orangerie van het museum te 
Laren in het bijzijn van familie en vrienden, met 
een Koninklijke onderscheiding. Dit voor al hun
vrijwillige werkzaamheden, o.a. ten behoeve van
kansarme jongeren in Kenia, medewerking aan
andere goede doelen, d.m.v. onbaatzuchtige inzet 
van hun kunstenaars talenten. Zij zijn beide
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
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Het heeft even geduurd voor alles kon worden
opgehaald maar deze stalen kasten stoelen en tafels
zijn uitermate geschikt voor gebruik in de school
en de clinic. 
Wij zijn erg blij met het aanbod om verkregen
goederen op deze wijze te kunnen vervoeren.  
Dank aan beide firma’s voor de geweldige en
zinvolle medewerking.  

Hierbij feliciteren wij Marianne & Hans met deze 
bijzondere onderscheiding. 

Droogte blijft probleem voor mens en dier  
Het lang uitblijven van regen in Kenia blijft een
zorg voor de bevolking en ook voor het vee. Onze
waterpomp bij de Samburu werkt gelukkig goed en
kan de ergste nood lessen. De droogte heeft ook
een terugslag op de voedsel situatie.  

Een bijzonder cadeau voor een speciale
gelegenheid ? 
Heeft u iets bijzonders te vieren bijv. jubileum of
kroonjaar en u wilt iets bijzonders geven ! 
Een stichtingbeeldje van Marianne Houtkamp op
de vensterbank is iets bijzonders en u steunt
daarmee rechtstreeks een bijzonder project. 

De stichting koopt extra voedsel in voor de school
kinderen en zwangere vrouwen.  

Bij donaties vanaf € 225,-- tot € 850,-- komt u
hiervoor in aanmerking. Een goed idee !  
Kijk op onze website voor de beeldjes. 
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