Nieuwsbrief najaar 2018
“ALLE KINDEREN LETTEN OP ELKAAR”, VERSLAG VAN
BEZOEK DONATEURS AAN DE COMPOUND
In mei van dit jaar hebben enkele bestuursleden samen met familieleden en een grote groep donateurs een
bezoek gebracht aan de school in Kenia om hen te laten zien wat er in de afgelopen 20 jaar is opgebouwd.
Eén van de meegereisde kleindochters van Nico Lunenburg doet hiervan verslag.
Al jaren leven mijn zussen en ik mee met de verhalen van
opa Nico, over alles wat er gebeurt en bereikt wordt op
de school in Kenia, op de compound, bij alle mensen en
in de omgeving. Opa’s enthousiasme heeft ervoor
gezorgd dat ik altijd benieuwd ben geweest naar de

school. Wat een bijzondere ervaring was het om alles te
mogen bekijken met mijn hele familie.
De compound lag er mooi bij. Meteen vielen mijn ogen
op een gekleurd klimrek vol met blije kinderen. Toen de
Jeeps het terrein opreden, renden ze met zijn allen naar
ons toe om ons te begroeten met omhelzingen en
dansjes. Ze hadden met zijn allen traditionele dansen en
liedjes ingestudeerd die ze opvoerden voor ons als
welkom. Daarna dronken wij samen cola, aten we
snoepjes en hebben Lara, Hélène en Frencis met de
oudere kinderen Afrikaanse dansjes geoefend. Van een
taalbarrière was geen sprake, hoe bijzonder is het dat
kinderen elkaar toch wel begrijpen. Het was ook speciaal
om te zien hoe men op school voor elkaar zorgt. De
oudere kinderen letten op de jongeren, en de jongere >

letten weer op de kleuters. Ze helpen elkaar op het
klimrek en ze lopen met elkaar mee als er iemand
verlegen is.
Vervolgens kregen wij een rondleiding over de compound,
wat na jaren tekenen en bouwen een prachtige plek
geworden is. Degelijke toiletten, mooie klaslokalen met
schoolboeken, zuiver water om te drinken en een stevige
maaltijd. Heel bijzonder vind ik dat zoiets uit liefde en
passie is opgezet. Een geweldige ervaring was het om dit
prachtigs te bezoeken en wat ben ik trots op mijn opa en
de rest van Watoto Samburu Foundation!
Frédérique de Beer

FINANCIËLE VERANTWOORDING OVER 2017
2017 was voor Stichting Watoto Samburu een enerverend
en succesvol jaar waarin een groot deel van de in voorafgaande jaren gemaakte plannen gerealiseerd is. Dit was
niet mogelijk geweest zonder de royale bijdragen van onze
donateurs en de bijdrage van Stichting Wilde Ganzen.
Dankzij diner stijgen bijdragen sterk
Naast de doorlopende giften deden vele donateurs in 2017
een bijzondere extra bijdrage op het Sponsorevent eind
november. Daardoor is in 2017 in totaal ruim € 200.000 aan
donaties ontvangen. Wilde Ganzen legde daarnaast nog
voor elke voor het project beschikbare sponsoreuro een
halve euro bij. De baten van de Stichting in 2017 zijn met
€ 266.000 dan ook substantieel hoger dan het voorgaande
jaar. Hierdoor hebben onze donateurs samen met Stichting
Wilde Ganzen het mogelijk gemaakt ons ambitieuze maar
noodzakelijke nieuwbouwproject ten behoeve van de
kinderen van de Samburu uit te voeren.
Elke euro wordt besteed aan de school
Door wat hogere operationele kosten en kosten voor het
lokale management, maar vooral als gevolg van het in
gang zetten van het nieuwbouwproject zijn de lasten in
2017 ook flink toegenomen tot € 197.000. Het grootste
gedeelte van dit project, dat met name is gericht op sanitaire
voorzieningen en waterbeheer, is inmiddels gerealiseerd en
bestaat uit een opvangsysteem voor regenwater, technische
systemen voor verantwoord gebruik van het opgevangen
water (als drinkwater en om te koken), doorspoeltoiletten
voor de leerlingen en leraren alsmede douches, kookruimte

en wasruimte voor de leraren en afvoer, opvang en reiniging
van het sanitaire afvalwater. De constructieactiviteiten lopen
voor een deel nog door in 2018. Hiervoor is nog eens
€ 70.000 gereserveerd. Voordat echter met de start van
bovengenoemde plannen begonnen werd, is begin 2017
een nieuwe elektrische omheining rondom de compound
geplaatst waardoor het rustiger en een stuk veiliger is
geworden. Ondanks alle bouwactiviteiten is de exploitatie
van de school, met alle daarbij behorende activiteiten
voorspoedig verlopen.
Uw steun blijft hard nodig
Stichting Watoto Samburu heeft voor de komende jaren
een gezonde financiële positie. Toch blijven substantiële
donaties onmisbaar om het lopende project te kunnen
afronden en enkele nieuwe plannen die tijdens de loop van
het nieuwbouwproject zijn opgekomen te kunnen uitvoeren,
en natuurlijk om de continuïteit van de operationele
budgetten te kunnen garanderen. Wij hopen dan ook
dat onze loyale donateurs de kinderen van de Samburu
zullen blijven steunen en dat ook nieuwe donateurs zich
aangetrokken zullen voelen om bij te dragen aan onze
mooie Stichting. De sponsoren van 2017 willen wij in
ieder geval namens Stichting Watoto Samburu bijzonder
hartelijk danken!
Annette Goes, penningmeester
Iedereen die geïnteresseerd is in meer financiële informatie over
de Stichting, verwijs ik graag naar onze website waarop het gehele
jaarverslag over 2017 gepubliceerd is.

GOED OP WEG NAAR EEN GEZONDE LEEFOMGEVING
In 2016 zijn plannen ontwikkeld voor sanitaire voorzieningen
en opvang van regenwater op de compound, nodig om een
gezonde leefomgeving voor de schoolkinderen te kunnen
realiseren. In fases zou het project uitgevoerd gaan worden,
naargelang er financiële middelen beschikbaar zouden
komen.
Stichting Wilde Ganzen verklaarde zich bereid verklaard ons
project financieel te ondersteunen, mits wij zelf het grootste
deel zouden financieren. Dat is door succesvolle fundraising,
in het bijzonder het diner met veiling vorig jaar, gelukt waarna
we het project hebben durven opstarten.

In 2017 zijn we gestart met het bouwen van:
• Elektrische omheining om de gehele compound, lengte
meer dan 1000 meter
• Gescheiden toiletgebouwen voor jongens en meisjes
• Toilet/doucheruimtes, keuken en wasruimte voor de
leraren
• Aanleg afvalwaterzuivering met bijbehorend rioolstelsel

In 2018 hebben we dat een vervolg gegeven met:
• Toiletgebouw voor de peuter- en kleuterschool en
ziekenhuis
• Aanleg afvalwaterzuivering
• Project opvang regenwater en zuivering door:
* goten installeren aan de daken van de beide 		
		 schoolgebouwen en de staff room
* plaatsen diverse 10m3-tanks voor de directe opvangt
		 van het regenwater.
* plaatsen van een buffertank
* plaatsen zeecontainer als technische ruimte voor het
		 installeren van:
			 1. zonnecollectoren op het dak
			 2. pompsystemen
			 3. filtersystemen t.b.v. het drinkwater
			 4. chloride injectiesysteem t.b.v. drinkwater
			 5. UV-lampen bij de diverse afnamepunten( 		
				 bacteriëndodend)
			 6. batterijen, omvormers en dergelijke voor het 		
				 opslaan van stroom
• Plaatsen van een tweede buffertank
• Systeem installeren voor het oppompen van rivierwater
naar de compound
De overdracht van het grootste gedeelte van het project
zal plaatsvinden in december. Om te zorgen dat het project
goed verloopt zijn er dit jaar diverse bezoeken naar Kenia
geweest door bestuursleden en technisch adviseurs Nico
Lunenburg en Rob Stekelenburg. Tot nu toe verloopt het
project naar alle tevredenheid.
Nico Lunenburg, technisch adviseur van de stichting

OOK IN KENIA VERANDERT HET SCHOOLSYSTEEM
Weliswaar is onze school in de Samburu een private school,
maar wij volgen het landelijke uniforme educatiesysteem om
de kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden.
De tijd op onze school wordt plotsklaps met twee jaar
ingekort
Tot nu toe hanteerde men in Kenia een 2-8-4-4 systeem:
2 jaar (pre-)kleuterschool, 8 jaar lagere school met
basisvaardigheden, 4 jaar middelbare school met secondair
onderwijs of (poly)technische scholing en 4 jaar universiteit
of polytechnische colleges. Met ingang van 2018 is
gestart met de omvorming van het systeem naar 2-6-33: 2 jaar (pre-) kleuterschool, 6 jaar lagere school met
basisvaardigheden, 3 jaar junior secondair onderwijs, incl.
(poly)technische scholing, 3 jaar senior secondair onderwijs
en 3 jaar hoger onderwijs.
De tijd die kinderen op onze school door mogen brengen
wordt hierdoor met twee jaar ingekort
Onze school is opgezet voor het eerste deel ‘2-8’, de
nursery en primary school. Kinderen van de jongste
leeftijd die vroeger meestal helemaal niet naar school
gingen. De omvorming van het systeem verloopt natuurlijk
geleidelijk. Veel is nog onduidelijk over de invoering van
de veranderingen, en bijbehorende nieuwe leermiddelen
ontbreken nog. De wijzigingen hebben natuurlijk
consequenties voor onze school, denk aan leermiddelen,
leraren, lokalen en dergelijke. Maar met name voor de
kinderen zijn de gevolgen dus groot.
Kinderen zullen nog maar 6 jaar op de primary school
mogen doorbrengen. De meeste kinderen in de Samburu
gaan niet verder na de primary school en belanden nimmer

op het secundaire onderwijs. Wij kijken met zorg naar
deze ontwikkeling. Niet alleen omdat basisvaardigheden
zoals schrijven, lezen en rekenen minder kunnen worden
bijgebracht. Maar vooral ook omdat de kinderen veel korter
de kans krijgen zich te ontwikkelen.
Op naar ‘2-6-3’
Wij denken hard na, en praten met overheidsinstanties,
deskundigen en vele andere lokale ‘stakeholders’ over
hoe we de kinderen in de toekomst dezelfde kansen
kunnen blijven geven. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door
op termijn het deel ‘2-6-3’ te gaan verzorgen. Bijvoorbeeld
door integratie met het junior secondaire deel, inclusief
polytechnisch onderwijs en skills-vorming. Dus het gaan
aanbieden van het kunnen leren van een echt vak. Zeker
voor de meisjes zou dit vele kansen kunnen bieden, omdat
ze nu vaak nog terugvallen in het oude nomadenbestaan en
jong moeten trouwen en moeder worden.
Hans Bosman, voorzitter

Stichting Watoto Samburu zoekt nieuwe bestuursleden

Voor de komende jaren hebben we vele ambitieuze, maar vooral inspirerende plannen. Om deze te realiseren
willen wij ons bestuur graag uitbreiden met een secretaris en een lid communicatie. Mocht u ons willen komen
versterken, of een goede kandidaat weten, dan horen we graag van u. Op onze website kunt u meer informatie
vinden. Of neem contact op met onze voorzitter Hans Bosman via zijn email hbosman51@gmail.com.
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