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        Hoe ver het is. Hoe mooi het wordt. 
                                               

    Een verslag van de reis naar Kenia en bezoek aan 
   de Samburu door Frans Smaal, voorzitter bouwcommissie
   van de Stichting Watoto Samburu.   

 Frans Smaal

– we zagen de geiten dus wisten we, de compound is dichtbij

– we zagen in de verte een grote zendmast, nieuw en erg belangrijk

– we zagen de eerste kinderen, zwaaiend naar onze Toyota pick-up, die kennen ze

Heel bijzonder om weer in de gelegenheid te zijn om te zien, horen, voelen, ruiken en mee te maken, hoe
het met onze Samburu vrienden gaat. Het was niet alleen maar goed nieuws: een lange droogte periode in
2011 en begin 2012, gevolgd door een turbulente zware regen periode met veel schade: een nabij gelegen
Lodge verwoest en een belangrijke brugverbinding weggeslagen. Dit met als consequentie minder  
inkomsten, minder werk en veel verloren vee. In feite was er verder niet veel veranderd, ze leven het leven
zoals het is, gaat en komt. Toch gelukkig veel goed nieuws. Het belangrijkste is het feit dat alle school-
kinderen er duidelijk zoveel beter en gezonder uitzien. Het voedselprogramma heeft binnen een jaar tijd al
een bijzonder gunstig e!ect. Het verzorgen van de maaltijden door de eigen kok met een vaste regelmaat
en de verbeterde hygiëne, vanwege onze bush clinic, zorgen enerzijds voor de betere conditie en 
tegelijkertijd voor regelmaat in het school bezoek, door een groeiend aantal kinderen uit de omliggende
dorpen. En daar doen we het voor.!! 
Uiteraard was een belangrijke reden voor het bezoek ook om een oordeel te kunnen vormen over ons 
nieuwe zgn. “School Expansion Project”. Hoe zijn we van start gegaan? Hoe tevreden kunnen we zijn over
de nieuwe aannemer? Hoe beoordelen onze Samburu vrienden deze nieuwe plannen? Etc. etc. Om kort te
gaan, we zijn echt overrompeld door wat we reeds konden zien en bijzonder gelukkig met alles wat er

 verder besproken en geregeld kon worden.   
 De eerste nieuwe onderwijzerwoningen zijn klaar en aan de
 volgende werd hard gewerkt, de plannen voor nieuwe
 schoollokalen, een nieuwe keuken en de hoognodige
 verbeteringen voor sanitaire voorzieningen zijn afgestemd,
 ingang gezet en in een nieuwe plattegrond opgenomen. 
 Heel positief beoordeelden we de actieve betrokkenheid van
 een groeiend aantal Samburu mannen en vrouwen bij de 
 bouwactiviteiten. Er is nog zoveel meer te  vertellen…  
 B.v. over de activiteiten van de vrouwen met hun
 eigen (mini krediet) project …..Wordt vervolgd….
 

Start met de bouw van teachers huis



Een overzicht van de bouwvorderingen in Kenia.  

                   
Een prachtig resultaat. Er wordt bovendien duurzaam gebouwd. De aannemer heeft een goede 
prestatie geleverd. Twee teachers huisjes zijn reeds opgeleverd. Binnenkort volgen er nog twee.
Donatie's zijn daarom nog steeds van harte welkom; we rekenen op u.

 
Stichting Watoto Samburu
 Steffenshein 4 

 Met dank aan alle Donateurs.  1251 ZE Laren NH 

    Beeldjes zijn nog steeds verkrijgbaar      Tel: 035-538 6354 

     zie web-site :                              E-mail: info@watotosamburu.nl 

     www.watotosamburu.nl                 ING bank rek. nr. : 23 06 687 
     IBAN: NL05INGB0002306687 
     BIC: INGBNL2A 
     Inschr. K.v.K. nr: 32079003 
     Fiscaal ANBI nr. : 8163.52.239␣        


