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Wij stellen u voor:

Yvonne Koot
Bestuurslid van Stichting

Stichting Watoto Samburu
Mensen die werken voor de Stichting
Sinds 2004 is Yvonne actief voor de stichting. Yvonne en Marianne
Houtkamp zijn schoolvriendinnen en wonen bijna naast elkaar in
Laren. De doelstelling van de Stichting: educatie en medische
ondersteuning voor de kinderen van de Samburu, onderschrijf ik
heel graag. Yvonne: “ Ik heb jaren met kinderen gewerkt en voor de
klas gestaan. Voor de projecten van de Stichting zet ik mij dan ook
graag in. Het vrijwilligerswerk neemt een belangrijke plaats bij mij in.
Actief werk ik o.a. voor de Nederlandse vestiging van ‘ Make-AWish’ (voorheen Doe een Wens). Een belangrijk onderdeel van het
wensprogramma is De liefste wens van een kind met een levensbedreigende ziekte in vervulling te laten gaan. Mijn functie in deze
organisatie is wenshalen. Ik bezoek het kind en zijn/haar familie
thuis. In een gesprek probeer ik zijn/haar liefste wens te achterhalen.
Naast de persoonlijke band met Marianne en Hans Houtkamp
(oprichters van de Stichting Watoto Samburu) is mijn motivatie het
direct betrokken zijn bij het resultaat van de projecten. Het
kleinschalige karakter en de transparantie van de Stichting spreken
mij zeer aan. Mijn persoonlijke ervaringen in Kenia (in 2007 en
2010) hebben een diepe indruk achtergelaten. Het heeft het besef
van de noodzaak van hulp die de Stichting geeft alleen maar
versterkt.
De
projecten
zoals
schoon
drinkwater,
gezondheidsbevordering zijn van wezenlijk belang”.

Het huidige project: de bouw van een
nieuwe school met 8 klassen vordert
gestaag
Inmiddels is het eerste gebouw bijna gereed;; twee van de vier klassen zijn al afgewerkt. De planning en afspraken
voor de bouw van het tweede gebouw van vier klassen zijn gestart. Aan de ontwikkeling en financiering van een
lerarenlocaal en sanitaire voorzieningen wordt gewerkt. Stap voor stap bouwen naar een complete lagere school
infrastructuur.

Eric Kahigi
Aannemer en bouwer van de school
De betrokkenheid van Eric, zijn vakkennis en de aanwezigheid bij de bouw van de
school in Kenia is van groot belang om een efficient en mooi schoolgebouw te
realiseren. Eric heeft een goede samenwerking met de bevolking van de Samburu
ontwikkeld. Het te bouwen gebouw is een omvangrijk project onder moeilijke
omstandigheden. De kwaliteit wordt bewaakt door de samenwerking van onze
vrijwilligers Henk Blijenberg (architect;; zorgt voor de benodgde bouwtekeningen), Wim
van Velze (bouwkundige) en Frans Smaal (projectleider en contactpersoon met Eric).
Regelmatig is er via e-mail en foto’s contact. Het begeleiden van dit project op grote
afstand is dankzij de moderne communicatie middelen mogelijk. Eric activeert en
motiveert de mannen van de Samburu. Zij maken o.a. de benodigde stenen. Een goed
initatief om een andere denktrant bij de Samburu mannen teweeg te brengen. Als
beloning voor hun werk krijgen zij een goede extra maaltijd.
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ALLE PROJECTEN ZIJN ALLEEN MAAR MOGELIJK
DOOR BIJDRAGEN VAN ONZE SPONSORS
HARTELIJK DANK!

