Luchtfoto van de compound

1 oude lerarenkamers, 2 kleuterschool, 3 kleuterschool, 4 simba clinic, 5 keuken,
6 huis-/lunchkamer, 7 lerarenhuisjes, 8 nieuwe schoolgebouwen
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School is uitgebreid met 8 nieuwe klaslokalen
Extra leraren zijn aangesteld, zodat alle 8 leerjaren aangeboden worden, waarmee nu aan alle
voorwaarden wordt voldaan voor oﬃciele school status, incl. eindexamens voor een erkend diploma.

Omdat ieder kind recht heeft op onderwijs

Even voorstellen
Een aantal nieuwe personen waar we mee samenwerken in de dagelijkse gang van zaken.

Nurse
Antony

Ass. kok
Josephine

Area chief - veiligheid
Madison

Compound manager
Muchangi
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Feestelijke opening: Nico's smaakvolle huiskamer
Dankzij een royale bijdrage van de familie Lunenburg is de wens van de stichting om een overdekte
lunchruimte te realiseren tot stand gekomen. Tijdens de laatste reis van enkele bestuursleden en
vertegenwoordigers van de familie Lunenburg is op feestelijke wijze Nico's lunchroom, op diens
verjaardag, in gebruik genomen.

Staff room Fam. Ghyben
Door een aanzienlijke schenking van Mevr. Ghyben met de wens de familie naam in stand te
houden, is de stichting in staat een gebouwtje met lerarenkamers bij de nieuwe school te realiseren.
Als dank is reeds een gedenkplaat geplaatst op huidige lerarenkamer.
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Geplande projecten 2015 – 2017
Voor de komende jaren heeft de stichting diverse nieuwe projecten in voorbereiding om de
invloed van de school op de leefomstandigheden van de Samburu te verbeteren en de
continuiteit en kwaliteit van de school te waarborgen:
. sanitair project in combinatie met biologische zuivering
. aanleg van “voedsel-bedden”
. lerarenkamers bij nieuwe schoolgebouwen
. bewakingspost
. activeren zelfwerkzaamheid gemeenschap, incl. verdienmodellen
Sponsoring
Voor de stichting Watoto Samburu is het essentieel een constante stroom van inkomsten te
genereren, voor zowel de lopende operatie en projecten, als de nog geplande projecten.
We streven daarbij naar duurzame oplossingen.
Ons fundraising model steunt op de volgende pijlers :
. sponsoring door individuele donateurs
. opbrengsten uit bronzen beeldjes
. sponsoring door vermogensfondsen
. erfenissen en legaten
. bedrijfssponsoring
Kerstverkoop
Eind november j.l. heeft
de fam. Houtkamp hun
huis open gesteld voor de
verkoop van de door
Marianne vervaardigde
kerstvoorwerpen.
Opbrengst zo'n € 2.000.

Wij danken iedereen die ons heeft gesteund in 2014
&
Wij wensen alle belangstellenden, sponsors, donateurs, en vrienden van

Stichting Watoto Samburu
prettige feestdagen en een gezond en mooi 2015
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