Hans Bosman

Nico Lunenburg

Begin oktober zijn Hans en Nico ruim een week in Kenia geweest om poolshoogte te nemen hoe het
staat met de bouwvorderingen voor de school in de Samburu.
Het eerste blok van vier nieuwe schoolklassen is prachtig en solide geworden (zie foto's hierna).
De start van de bouw van het tweede blok met vier klassen is in gang gezet. Het streven is dat eind
januari 2014 de school gereed is, voor het begin van het nieuwe schooljaar. Dan kunnen acht klassen
van start gaan waarmee het volwaardige basisschool programma in de Samburu beschikbaar is.
De school kon daardoor geregistreerd worden en heeft daarmee nu een officiële status verkregen,
waardoor het diploma landelijk wordt erkend en toegang tot vervolgonderwijs elders in het land
geboden wordt. Een belangrijk doel wordt daarmee bereikt!
Plannen zijn er gemaakt voor de inrichting van de klassen: banken, kasten, stoelen etc.
Ook vervolgprojecten voor 2014 zijn uitgewerkt: lerarenhuisje 5, sanitair docenten alsmede voor
school. De start van de bouw voor een nieuwe staffroom is bevroren tot 2015 i.v.m. beperkte budget
ruimte.
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Met trots laten wij u hierboven het eerste nieuwe schoolblok met vier klassen zien

De officiële registratie van de Simba Clinic is in gang gezet en zodra dat officieel bevestigd wordt, is
het verkrijgen van medicijnen en instrumentarium eenvoudiger en tegen voordeliger tarief. De Clinic
en de nieuwe verpleegster Imma maken het goed. Enkele reparaties na storm en diefstal schade
moeten nog worden uitgevoerd, zoals reparatie dak, vervanging van zonnepanelen en aanvulling
medische instrumenten.
Voor de gehele compound is een onderhoudsprogramma met checklist opgesteld, samen met Eric
Kahiga, de aannemer. En er is een onderhoudsman is aangesteld die deze klussen gaat verzorgen
onder toeziend oog van een van de leraren, Abel.
Na afgelopen zomer bleek dat de twee
nabij gelegen kleuterscholen waren
gesloten ivm met perikelen met de
missiepost die dit organiseerde. Daarmee
kwam ons langere termijn doel om deze
nurseries ook op de compound te
integreren versneld tot invulling. Voor de
basisschool is het kleuterprogramma een
zeer nuttige voorbereiding.
Het voedselprogramma loopt goed, ook nu
plotseling er 60 kleuters zijn bijgekomen.
Er is een assistent kok aangesteld,
Josephine, die met name het programma
voor de kleuters verzorgt
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Luchtfoto van het Samburu Community School Compound. Rechts de oude gebouwen met in het
midden de lerarenhuisjes en links het eerste nieuwe schoolblok met vier lokalen.

Voor Hans en Nico weer naar huis vertrokken, had bovenmeester George een ceremonie
georganiseerd, waarmee het eerste schoolblok werd ingewijd. De oudste Samburu stamhoofden
voerden een soort inzegening uit, die werd bezegeld met de onthulling van een herdenkingsplaat van
aannemer Eric en een handdruk aan Nico en Hans. Daarmee is de school een door allen in de
gemeenschap geaccepteerde plaats en activiteit geworden.
Een mooie afronding van een geslaagd en vruchtbaar bezoek aan onze vrienden in Kenia.
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Op 6 november j.l. is er een sponsoravond georganiseerd op initiatief
van Nico Lunenburg en Rob Goedegebuure. Met medewerking van
Bertram Terpstra is dit een zeer geslaagd evenement geworden. De
avond stond in het teken van een grote inzamelactie voor Stichting
Watoto Samburu, waarmee de stichting zijn plannen voor het afbouwen
van de school met bijbehorende voorzieningen in de Samburu kan
realiseren.
Met een opkomst van bijna honderd genodigden was het restaurant
van“Golf Societeit de Lage Vuursche” afgeladen vol. Het diner,
aangeboden door Peter Lanting/Madelon Mastenbroek en hun team,
was uitstekend verzorgd. Tussen hoofdgerecht en dessert werd een
veiling gehouden met zeer uiteen lopen kavels, zoals Reis NewYork,
Gouden Pen, Tuin Winterbeurt, cursus in Flight Simulator, uiteraard
beelden van Marianne Houtkamp, etc, etc. Het uiteindelijke resultaat
heeft ons allen positief verrast en is een goede basis om de plannen
voor een belangrijk deel uit te voeren.
Uiteraard is er altijd nog veel meer nodig; er zijn enkele nog niet
geplande bouwplannen en de lopende organisatie: school, clinic, water,
voedsel etc. gaat natuurlijk ook gewoon door.
Vandaar een Nieuw stichtingsbeeldje 2013 “Primary schoolgirl”
een lagere school meisje met schooltas. Het bronzen beeldje,
ontworpen door Marianne Houtkamp, toepasselijk in het teken van
schoolgaande kinderen. Het beeldje kan verkregen worden bij een
donatie van tenminste € 795,-- op IBAN: NL05 INGB 0002 3066 87
t.n.v. Stichting Watoto Samburu, o.v.v. Primary schoolgirl.
Stichting Watoto Samburu: Steffenshein 4 - 1251 ZE Laren NH
Tel: 035-538 6354 - E-mail: info@watotosamburu.nl
ING bank rek. nr.: 23 06 687 - IBAN: NL05INGB0002306687 - BIC: INGBNL2A
KvK. nr: 32079003 - Fiscaal ANBI nr.: 8163.52.239
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