De acht nieuwe schoolklassen op de Samburu Compound eind maart 2014 in gebruik genomen
Een mooie mijlpaal is bereikt ! Nico en Hans waren weer ter plaatse voor de oplevering van het tweede gebouw en
te spreken over voortgang van verdere plannen. Hoewel het een paar dagen voor de april schoolvakantie was en de
planning was pas daarna te verhuizen, waren de leraren en de schoolkinderen niet te houden. In overleg werd met
onmiddellijke ingang aan de verhuizing van oud naar nieuw begonnen. Een prachtige actie waar iedereen aan mee
sjouwde. De klus werd in slechts twee uurtjes geklaard. De blijheid was groot. Met acht klassen is een complete en
geregistreerde basisschool operationeel. De planning is dat de eerste landelijke erkende diploma's eind 2015 kunnen worden
uitgereikt.
De verhuizing van de lagere school gaf ook de ruimte voor het inrichten van twee kleuterklassen op onze
schoolcompound. Hiermee is een lang gekoesterde beleidswens vervult. Door al vanaf het begin de allerjongste
kinderen ordelijk in het schoolsysteem te begeleiden en te kunnen voeden, wordt een gezonde basis gelegd voor de
schoolcarrière. De twee lokalen daarvoor gaan we nog renoveren, maar ook de kleuter-juﬀen konden niet wachten
om op de compound mee te gaan draaien.
Met aannemer Eric is een lang overzicht gemaakt van in de rest van dit jaar uit te voeren grotere en kleinere bouwen renovatieprojecten . Hiervoor zijn inmiddels ook begrotingen opgesteld. Een greep uit de plannen: twee extra
lerarenhuisjes, versterking omheining, renovatie enkele gebouwtjes, sloop oude school voordat deze instort,
keukenuitbreiding, overdekt lunch gebied waar de leerlingen buiten maar uit de directe zon kunnen eten, sanitaire
voorzieningen hele compound met douches voor leraren, staﬀroom bij de nieuwe lokalen, en extra zonnepanelen
voor elektra ….

Eigen initiatief
Een van de kleuter-juﬀen heeft een goed idee
uitgewerkt door de gebruikelijke papieren
posters, die snel vergaan, te vervangen door
duurzamer door haar op canvas (lege rijstzakken)
geborduurd tekens als posters, te gebruiken als
leermiddelen. Een schitterende ontwikkeling.

Simba Clinic weer op orde
Simba Clinic is weer in wat rustiger vaarwater gekomen, na een
turbulente periode met o.a., schades door weer en diefstal, plots
vertrokken nurse, e.d.. Reparaties zijn uitgevoerd, er is een goede
nieuwe nurse aangesteld, Antony en er heeft eind maart een
inspectie van de Clinic plaatsgevonden, die bevredigend is
verlopen. De inspecteurs waren erg enthousiast en gaan een nauwere samenwerking met hospitaal Isiolo voorstellen.
Oﬃciële registratie wordt later dit jaar verwacht. Intussen wordt het instrumentarium en de medicijnen voorraad op
orde gebracht en uitgebreid.
Bomen en Planten project

Uit het Clinic inspectie bezoek vloeide een verrassend contact met Kenya Forest Service, die per direct een groot
aantal bomen en planten ter beschikking stelde. Reeds de volgende dag konden de eerste boompjes geplant worden.
Door een slim irrigatiesysteem kan dit goed onderhouden worden. Ook dit is een ontwikkeling die we lang voor (te)
moeilijk hadden gezien; we zijn erg benieuwd hoe dit verder verloopt.
Sanitair
Voor het sanitair project wordt weer een uitwerking met water, recycling, bemesting, e.d. opgezet. Aanvankelijk leek
ook dit te ingewikkeld en onhaalbaar qua discipline en budget, maar het lijkt er op dat de ontwikkelingen de goede
kant op gaan, zodat we gaan proberen een duurzame en toekomstbestendige oplossing te maken. Spannend.
Donateurs en Sponsors
Uiteraard rekenen en vertrouwen wij op de gewaardeerde bijdragen van onze donateurs en sponsors om dit allemaal
te kunnen realiseren. Voor de lunch area en de staffroom hebben zich specifieke sponsors gemeld.

Een goed idee voor U om een specifiek project(je) te adopteren?
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