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VAN DE VOORZITTER

Het zorgdragen van 
onderwijs in Kenia vraagt 
veel meer dan het aanstellen 
van leraren en verzorgen van 
lesmateriaal. De afgelopen 
jaren hebben wij u dan ook 
vaak geïnformeerd over alle 
avonturen die wij meemaken 
en uitdagingen die over-
wonnen moeten worden. In 
deze nieuwsbrief willen we 
u graag weer eens bijpraten 

over wat er naast het onderwijs nog meer gebeurt op de 
compound. Onderstaand heb ik enkele zaken uitgelicht. 
Zoals u zult zien is geen dag hetzelfde. Wat gelukkig al 
die jaren wel hetzelfde gebleven is, is het plezier dat we 
de kinderen op onze school zien hebben en de weten-
schap dat we dankzij uw bijdrage een klein steentje 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en zelfstandigheid 
van nieuwe generaties Kenianen.
Als altijd zijn wij u daarvoor zeer dankbaar.

Hans Bosman
Voorzitter
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WAAR HOUDT HET BESTUUR ZICH ALLEMAAL MEE BEZIG?
Watervoorziening
Onze school staat boven op een heuvel midden in de 
Samburu. Een wild, dor en droog gebied. Een grote 
uitdaging waar we al heel lang aan werken is het 
realiseren van een goede drinkwatervoorziening voor de 

kinderen, maar ook voor de leraren die op de compound 
leven vanwege de grote reisafstanden. Het afgelopen jaar 
zijn we bezig geweest met de aanleg van een rivierbron. 
Dit was een lastige klus, die onze manager Muchangi in 
eigen beheer met lokale mannen klaarde. Het technische 



>

gedeelte werkt uitstekend. De beoogde verbetering van 
de waterkwaliteit is helaas nog niet tot volle tevredenheid 
gerealiseerd. Want het water is nog te zout en daarom 
niet goed drinkbaar. Samen met Muchangi blijven we 
zoeken naar oorzaken en oplossingen. Een tijdelijke 
oplossing wordt sowieso geïmplementeerd, zodat de 
school goed water heeft vanaf de start begin september, 
na de vakantie. 

Volkstelling en veiligheid op school
Naast de compound hebben wij in samenwerking met de 
lokale autoriteiten enkele jaren geleden een politiepost 
gebouwd en woningen voor agenten geregeld. Dat heeft 
sterk bijgedragen aan de rust en veiligheid in het gebied 
waardoor de kinderen ongestoord onderwijs kunnen 
volgen. Onze stichting zorgt voor onderhoud van alle 
faciliteiten zodat de motivatie van de agenten om in dit 
verlaten gebied te werken en wonen zo groot mogelijk is.
In het laatste weekend van augustus vond er in Kenia 
een volkstelling plaats. Dit gebeurt (meestal) om de 
10 jaar. Onder de bevolking in de Samburu - van oudsher 
onafhankelijke en vrij rondtrekkende nomaden - is deze 

telling niet erg populair, met de nodige onrust tot gevolg. 
Mede dankzij onze intensieve contacten met 
de autoriteiten en onze bijdrage aan het wooncomfort 
en van de politiepost zelf is rondom de volkstelling ‘onze’ 
politiepost als het ware uitgebreid met tien politieagenten. 
Daar waar er eerst 2-4 veelal administratief georiënteerde 
agenten waren. Het is de bedoeling dat in de toekomst 
de agenten gaan rouleren, waar voorheen sprake was 
van een vaste bezetting. We verwachten hiermee een 
verdere verbetering van de goede orde in het gebied en 
blijven natuurlijk in overleg met de provinciebestuurders. 

Leraren en onderwijs
In het begin van de vakantiemaand augustus hebben alle 
leraren op onze compound een cursus gevolgd omtrent 
het nieuwe schoolsysteem. We hebben momenteel zeven 



THE CIRCLE OF LIFE

Om nog eens van Afrika te genieten zijn we met de 
kleinkinderen naar de film The Lion King geweest.
Een indrukwekkende en leerzame Disney productie.
Met wijsheden die de dieren zelf vertellen zoals vader 
aan zoon Simba “Simba als je de gouden zon ziet en 
het schitterende landschap, is dat zeker de moeite 
waard om dat te beschermen, jij bent de koning over 
dierenrijk en de natuur”. 

Wat voor het dierenrijk geldt, geldt zeker ook voor de 
mens. Bescherming en toekomst voor de kinderen van 
de Samburu bijvoorbeeld.
Daar kunnen wij wat voor doen.

Banknummer van de Stichting Watoto Samburu tbv 
donaties
Is:  IBAN: NL05 INGB 0002 3066 87

THE CIRCLE OF LIFE
Hakuna Matata
betekent: geen zorgen

In Kenia zie je de meest prachtige natuur en een keur 
aan wilde dieren.
Daar wordt goed op gelet door de Rangers. 
Zij hebben veel kennis van de individuele dieren 
van Olifant tot Stokstaartjes.
De laatstgenoemde hebben mijn voorkeur.
De samenwerking bij onraad, ze waarschuwen elkaar.
Het sociaal zijn voor het hele dierenrijk.
Daar kunnen wij als mensen nog wat van leren.

Kwaheri
Hans Houtkamp

lagere schoolklassen operationeel, in afwachting van 
de ontwikkelingen rondom de invoering van het nieuwe 
schoolsysteem, waarover we u in een eerder nieuwsbrief 
berichtten. Anders dan voorheen hebben we dit jaar 
geen groep 8. Er zijn dus zeven leraren in dienst, waarvan 
één hoofdonderwijzer. Ook werken er altijd één of twee 
assistenten, die taken waarnemen zoals het opvangen 
van korte periodes als een leraar even uitvalt. De 
assistenten zijn veelal lokale jongeren, die de school 
eerder met goed gevolg hebben afgerond. De leraren 
worden meestal gevonden door de head teacher in 
samenspraak met Janet. Janet is mede oprichter van de 
school en al die jaren nauw betrokken bij het verzorgen 
van het onderwijs. Soms meldt iemand zich spontaan 
bij hen, maar veelal kan worden geput uit een pool van 
leraren die door de Teachers Service Commission (TSC) 
wordt beheerd. Zij registreren alle gediplomeerde leraren 
en proberen deze te ondersteunen bij het vinden van 
een werkplek. Het op orde houden van onze bezetting 
verloopt zo meestal soepel. Hoewel de school natuurlijk 
behoorlijk afgelegen ligt, bieden wij ook voordelen, 
zoals o.a. een mooie eigen slaap/woonkamer en sanitair 
en het feit dat bij ons de salarissen altijd op tijd betaald 
worden.
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Het is bij de beoordeling van de voedingstoestand van 
kinderen niet voldoende om uit te gaan van een indruk. 
Het is noodzakelijk om van exacte gegevens uit te gaan. 
De alom bekende BMI, de body mass index kan hiervoor 
niet worden gebruikt. De BMI formule; 2 maal lengte 
gedeeld door gewicht, levert onvoldoende informatie. 
Aan de noemer van deze formule is namelijk niet te 
concluderen of sprake is van spiermassa, vetmassa of 

Het gebeurt regelmatig dat er door onze donoren wordt 
gevraagd naar ondervoeding onder de kinderen op onze 
school in de Samburu. Gelukkig komt dat nu niet voor; 
ook al is er sprake van droogte waardoor er een geringe 
opbrengst van de gewassen.Toch zien de kinderen en 
volwassenen er niet mager, en zeker niet ondervoed uit. 
Er is voldoende voedsel, alhoewel weinig gevarieerd. De 
slacht van koeien en geiten garanderen de behoefte aan 
calorieën.De nurse van onze Samburu clinic houdt hier 
toezicht op. Hierbij een uitleg over de methode die wordt 
toegepast.

“METEN IS WETEN”: VOEDINGSTOESTAND IN DE SAMBURU
andere factoren waaruit het gewicht bestaat. Bovendien 
is de formule om BMI te berekenen niet van toepassing 
op mensen jonger dan 18 jaar. Hier betreft het kinderen, 
dus veel jonger.

Om de voedingstoestand van kinderen vast te stellen 
kan gebruik worden gemaakt van de weight for height 
formule. Hiervoor is het nodig het kind te wegen en te 
meten. Bij de lengte van een kind hoort een bepaald 
gewicht. Voorbeeld: bij kinderen met een lengte van 
90 cm behoort een gewicht van 13 kg (de mediaan). 
Wanneer een kind met deze lengte 11 kg weegt, is 
dat te licht. Door nu 1% van de mediaan te delen op 
het werkelijke gewicht, krijg je het percentage van de 
mate van ondergewicht: 11 gedeeld door 0,13 = 84,6. 
Dit is te benoemen als matige ondervoeding. Herstel 
kan plaatsvinden middels distributie van aanvullende 
voedingsproducten aan de verzorgers (moeders). Indien 
percentages onder de 75, is er sprake van ernstige 
ondervoeding.

Die situatie is ernstiger, en daarom zijn dan drastischer 
maatregelen om mee in te grijpen nodig. Wanneer 
kinderen minder dan 70% van het te verwachten normaal 
gewicht wegen, is het noodzakelijk hen op te nemen in 
een ‘feeding center’. In het feeding centre is toezicht op 
wat de kinderen daadwerkelijk eten. Dagelijks worden 
deze kinderen gewogen om de toename van gewicht vast 
te leggen. Dus ook in de Samburu: “meten is weten”.

Volgende keer: “Meten is weten”: drinkwater in de 
Samburu.

Simon Bloemendaal


