
Nieuwsbrief  najaar 2012 

 Stichting Watoto Samburu   
 

Het waarom ? 
 

Kort reisverslag met o.a. voortgang van het bouwproject 

 
De teachers huisjes zien er prachtig uit en zijn duurzaam gebouwd: 

 
Rechts, Hans Bosman, penningmeester van de 

Stichting, in overleg met de aannemer over 

de te bouwen schoollokalen. 

 

De school is onlangs gecertificeerd door de overheid. 

 

Er zullen acht klassen worden gebouwd, twee 

gebouwen van 4 lokalen tegen over elkaar. 

 

Het is een groot project waar nog heel veel donaties voor nodig zijn om het allemaal te 

realiseren. 
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Daar doen we het voor   
 

Dat de Samburu kinderen iedere schooldag een goede maaltijd krijgen en 

naar school kunnen gaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

In de keuken bereidt de kok een voedzame 

maaltijd, voor de schoolgaande kinderen. 

Bonen en maispap vullen de maagjes van de 

Samburu jeugd. 

 
Scholieren van groep 6, die volgend jaar in 

het nieuwe school gebouw als groep 7 aan 

de slag kunnen. 

 

PM: Donaties zijn fiscaal aftrekbaar, onder 
bepaalde voorwaarden. 
Bij voldoende omvang ontvang u bovendien als 
dank een stichtingbeeldje. 
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Vragen vooraf  gesteld en na het bezoek aan Kenia door het 

bestuur beantwoord 

 
Vraag: Hoe staat het met de Clinic ? 
Antwoord: De Clinic heeft een nieuwe nurse, Immi. Zij beschikt over heel goede 

papieren, komt capabel over en is sinds april 2012 intensief  bezig. 
 

Vraag: Hoe lijkt de gezondheidstoestand van de kinderen in vergelijking met 

eerdere bezoeken? 
Antwoord: Lijkt zeker beter;; volgens de nurse ook. Voedselproject loopt gestaag 

door, dus helpt. Bovendien is het landschap nu groen, dus meer voedsel in de 

buurt. 
 

Vraag: Wat zijn de prioriteiten op het gebied van de gezondheid van de kinderen? 
Antwoord : De gebruikelijke, malaria, luchtwegaandoeningen en typhus. 
De nurse checkt de schoolkinderen elk trimester, dus 3x per jaar. Legt een serie 

gegevens per kind vast en registreert op afwijkingen. Na elke vakantie worden 

alle kinderen ontwormd. 

 

Vraag: Hoe zijn de ervaringen van de docenten met de nieuwe huisvesting? 
Antwoord: Zeer enthousiast, ziet er ook prachtig uit en zijn in afwachting van 

nieuwe meubeltjes al aardig gezellig ingericht. 
 

Vraag: Hoe staat het met de vervanging van de generator door zonnenpanelen? 
Antwoord: De generator functioneerde 

niet meer en is vorige maand vervangen 

door twee grote zonnenpanelen. Werkten 

direct nadat deze waren aangesloten op 

de pomp. Een grote vooruitgang welke 

ook kosten besparend werkt (geen diesel 

en onderhoud). 
 

Vraag: Hoe staat het met kleine 

reparaties/onderhoud? 
Antwoord: Er is een klusjesman aan-

gesteld voor een proeftijd van zes 

maanden voor 3 dagen per week. 

Ervaring bij de oude Samburu Lodge. 
 

 

 

Try-out: Uitbreiding voedselproject met schoolontbijt, bestaande uit kopje thee 

met suiker en melk en met voedingkoekjes. 
 

Bij voldoende sponsoring is realisatie van deze try-out vol te houden: 
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Het resultaat van deze recente reis kort samengevat: 
 

Zeer positief, met name de vorderingen van de bouwplannen om de school versneld en 

eenvoudiger uit te voeren. Waarmee de realisatie van 8 lokalen op kortere termijn 

gerealiseerd kan worden, mede in verband met de verkregen registratie van de school. 

Dit is een zeer belangrijke mijlpaal in het bestaan van de stichting, die dan officieel de 

leerlingen een volwaardig lespakket kan aanbieden, dat ook erkend wordt elders in het 

land. 
 

 
 

Te bestellen : Stichting Kalender 2013 
 

Hans Houtkamp heeft dit jaar een serie tekeningen gemaakt van Sieraden van de 

Samburu en Turkana bevolking. 
Prachtige illustraties die op dik 

A3 hoogglans papier zijn 

gedrukt. 
 

Een collecters item voor de 

liefhebbers. 

 

Bestellen door € 25,-- excl. € 3,50 

verzendkosten over te maken op 

ING bank 23 06 687 t.n.v. 

stichting o.v.v. Kalender 2013 
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