Nieuwsbrief najaar 2017
STICHTING WATOTO SAMBURU SLUIT IN DECEMBER
EEN SUCCESVOL JAAR 2017 AF
In dit jaar waren er meer kinderen op school dan vorig jaar. Het kunnen en mogen er nog meer zijn, want daar doen
we het voor. Dat blijft dus een speerpunt naar de toekomst. Simba Clinic bereikte een hogere registratie status.
Het grote bouwproject van sanitaire voorzieningen en regenwater opvang maakt goede voortgang richting
afronding. De financiering daarvan is, samen met Wilde Ganzen, op orde. Een nieuw bestuur raakt inmiddels
ingewerkt. Een geslaagd sponsor evenement vond in november plaats. Zo is dit slechts een greep uit de
hoogtepunten.
Graag bedanken wij ook hier onze trouwe sponsors en ook vele incidentele donateurs, die dit alles mogelijk
maken. De december maand is een goed moment om nog even aan ons te denken, ons budget voor volgend jaar
een boost te geven en zelf van de aftrekpost te profiteren.

Het Bestuur van Stichting Watoto Samburu wenst u
allen hele fijne feestdagen en een plezierig en
succesvol nieuw jaar 2018.

UPDATE PROJECTEN
In juli en in oktober hebben we de school compound bezocht, vooral vanwege de voortgang van
het lopende nieuwbouw project: Sanitaire voorzieningen en Regenwater opvang. Inmiddels, begin
december, is er veel hiervan afgerond. Het toiletgebouw voor de leerlingen van de lagere school staat
zeer solide te glimmen in de zon, meisjes en jongens gescheiden en met prachtige wastafels om de
handen te wassen en ook vers schoon water te drinken; de riolering loopt keurig ondergronds, met

onderweg enkele controle putten, naar de nieuwe biodigester, waarin het rioolwater gereinigd wordt,
zodat het veilig hergebruikt kan worden in de natuur, voor irrigatie of als spoelwater. Het spoelsysteem
is verder ook aangesloten op de bronpomp die al langer voor ons werkt.

Voor de leraren is een sanitair gebouw afgerond, waarin toiletten, douches, een keuken met schoon
water en een was lokaal zijn begrepen. Na jaren van ontbering voelt dit als een luxe voorziening, maar
bedenk dat de leraren het in dit gebied al warm en zwaar genoeg hebben, dus een douche is hier geen
luxe. Vanuit nieuwe zonnepanelen op dit gebouw zijn ook alle bestaande lerarenhuisjes voorzien van
stroom, voor (led)verlichting van buiten en binnen en voor (oplaad)stopcontacten.
De grote schoolgebouwen zijn voorzien van brede, diepe dakgoten, zodat veel regenwater opgevangen
kan worden, dat vervolgens wordt opgeslagen in grote buffer tanks. In de voorbereiding heeft
onderzoek aangetoond dat het op jaarbasis voldoende regent om de benodigde hoeveelheid water per
regenseizoen op te vangen. Er zijn meestal twee regenseizoenen en per keer komt deze omvang wel
beschikbaar; het jaar rond voldoende schoon water, voor drinken en koken.
Het water uit de buffertanks loopt voor gebruik eerst door een filtersysteem, dat in een container achter
de grootste buffertank is geplaatst. Zonnepanelen op de container leveren de nodige elektriciteit. Water
wordt naar behoefte naar kleinere opslagtanks nabij de verschillende tappunten gepompt. Zodra water
‘gevraagd’ wordt door de kranen op de tappunten, loopt het eerst nog door een UV filter, zodat het
geheel schoon uit de kranen komt. Een solide en veilig systeem, uniek voor de regio.
Momenteel wordt nog gebouwd aan een toiletgebouw voor de kleuters van de kleuterschool, waarin
ook een westers bezoekerstoilet wordt opgenomen. En de keuken wordt aangesloten op het schoon
water systeem. Een tweede biogester wordt daarbij geplaatst.

SPONSORDINER 24 NOVEMBER

In de historische entourage van Theater Concordia in Haastrecht vond op vrijdag 24 november jl. voor
alweer de 4e keer een fundraising diner plaats voor onze stichting. De avond mondde uit in een groot
succes voor de stichting. Maar ook voor alle aanwezigen die genoten hebben van een heerlijk diner op
deze bijzondere locatie.
Initiatiefnemers Nico Lunenburg en Rob Stekelenburg hadden een groot gezelschap aan
sympathisanten van Stichting Watoto Samburu bereid gevonden om tafels te ‘kopen’. Alles was in
het werk gesteld om de gasten een bijzondere avond te bezorgen. De inzet, enthousiasme en
betrokkenheid van het team van Theater Concordia onder aanvoering van Rob van Zuijlen was
daarbij natuurlijk cruciaal.
Het gloedvolle betoog van Nico Lunenburg, die zijn passie voor de kinderen in de Samburu wist over
te brengen, spoorde de aanwezigen aan om volop te bieden op de belangeloos beschikbaar gestelde
veilingitems. De opbrengsten van de avond komen praktisch in hun geheel aan de stichting ten goede,
want dankzij de inzet en bijdragen van vele vrijwilligers, familieleden en sponsoren werden kosten tot
een minimum beperkt. Dit natuurlijk geheel in de geest van de stichting die erop gericht is om al uw
bijdragen ten goede van de school in Kenia te laten komen. Met de prachtige opbrengst van deze
geslaagde avond is de tijdige afbouw van de lopende nieuwbouw projecten zeker gesteld.
Mocht u zelf een actie voor de stichting op touw willen zetten, of uw (klein)kinderen al lopend, fietsend
of zwemmend geld voor de kinderen in de Samburu bij elkaar te willen laten brengen, aarzelt u dan niet
om contact met ons op te nemen voor hulp of advies.

NIEUW BEELDJE
Onze co-founder Marianne Houtkamp heeft
een nieuw bronzen beeldje toegevoegd
aan de fraaie serie die er al is.
Het heet: Levensboom. Deze Acacia boom
is heel typerend voor het Samburu gebied
bij en op de compound.
Hoogte 29 cm; breedte 19 cm. Te
verkrijgen bij een donatie van € 795.
Alle beeldjes zijn nog verkrijgbaar; zie
www.watotosamburu/sponsoring

2018
Een kleine voortuitblik naar 2018 toont ons o.m.
• afronding van bouwprojecten,
• reis naar Kenia met o.a. bezoek compound voor geïnteresseerde sponsors
• tijdens voornoemde reis: feestelijke officiële in gebruikneming nieuwe projecten,
• try-out van wijzigingen landelijke schoolsysteem Kenia en onze oriëntatie op onze aanpassingen daarop,
• start organisatieonderzoek onder alle betrokkenen en omwonenden bij de compound en hun 		
toekomstige mogelijkheden en visies.
Kortom: genoeg te doen.
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