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Ieder kind heeft recht op :….................
Onderwijs
Het nieuwe schooljaar is in januari weer van start gegaan met een volledig acht klassen onderwijs
programma. De resultaten van Groep 8 van vorig jaar zijn bijzonder: alle leerlingen geslaagd voor
het landelijk examen. En dat in het eerste jaar van het bestaan van deze klas en onder moeilijke
omstandigheden. Een mooie prestatie, ook van de leraren. Ook dit jaar zijn er weer goede, deels
nieuwe, leraren beschikbaar.

Gezondheidszorg
De registratiestatus van de Simba Clinic is nu officieel verhoogd tot hulp post (bush clinic/
dispensery) van het ziekenhuis in Isiolo. Daardoor wordt de Clinic nu automatisch en gratis
voorzien van voldoende van de benodigde medicijnen, via het ziekenhuis. De nurse is daardoor
onderdeel van het maandelijkse systeem van begeleiding en bijscholing door het ziekenhuis
geworden. Ook is een speciale koelkast voor het houden van medicijnen en vaccins beschikbaar
gesteld. Deze wordt met behulp van zonnepanelen van stroom voorzien. Zo kan de Clinic opti maal functioneren voor zowel de preventieve als curatieve gezondheidszorg op de compound
(leerlingen, leraren en overig personeel) en voor de gemeenschap in de dorpen rondom de
compound.

Ieder kind heeft recht op :….................
Water
Het waterbeheer in en rondom de compound wordt in een breder kader getrokken. Door een
combinatie te maken van het opvangen en verwerken van regenwater aangevuld met de
watervoorziening via de pomp uit de grote grondwater bron, die in 2006 is gerealiseerd.
Het gezuiverde regenwater geeft een betere kwaliteit om te drinken en te koken.
En ook voor het gebruik in de nog aan te leggen douches voor de leraren.
Het bronwater wordt dan aangewend voor het spoelen
van de nog aan te leggen toiletten voor leerlingen en
leraren (en bezoekers). Het afvalwater hiervan gaat via
een gesloten riool systeem naar een biogester tank
waar het weer opgeschoond wordt en als extra ook nog
biogas kan opleveren, om mee te koken.
Zie ook verderop bij Hygiëne.

Voedsel
Het voedsel programma dat al jaren succesvol wordt verzorgd geeft alle kinderen op school
minimaal één warme maaltijd per dag. Ook hiervoor is de kwaliteit van het water erg belangrijk.
We kunnen het voedsel voor een jaar vooruit op afroep inkopen, zodat er prijszekerheid is.

Ieder kind heeft recht op :….................
Hygiëne
Zoals hiervoor bij Water aangegeven, wordt gewerkt aan plannen voor toiletten bij de school
voor de leerlingen en bij de woningen van de docenten. Deze laatste worden gecombineerd met
douches. Zo wordt de nodige hygiëne bevorderd, gaat er een opvoedkundige werking voor de
leerlingen vanuit en kunnen we nog betere docenten aantrekken.
Uit het afval ontstaat bovendien als bijproduct biogas, waarop de kok voor de leerlingen kan gaan
koken en de docenten ook beter zelf hun voeding kunnen verzorgen. Voor deze plannen moet een
flink aantal regenpijpen en een leidingensysteem aangelegd worden. Met de kosten voor aanleg en
beheer is een aanzienlijk bedrag gemoeid, met ook enige jaarlijkse (filters e.d.) kosten.
Deze douche dient nodig vervangen te worden, vind u ook niet?

Samen met uw steun kunnen wij deze projecten blijven uitvoeren
Doneer op : IBAN: NL 05 INGB 0002 3066 87 t.n.v. Stichting Watoto Samburu

Spelen
Elk kind heeft, naast scholing, recht op ruimte om te spelen. Naast kleuterspeeltoestellen, door een
sponsor geschonken, zijn de oude speeltoestellen in dezelfde stijl opgeknapt door onze technische
man Muchangi. Er is binnen de compound ook een goed, groot voetbal- en speelveld.
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