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BERICHT VAN HET BESTUUR: ONTWIKKELINGEN IN DE 
SAMBURU
Beste lezer,

In deze nieuwsbrief willen wij iedereen die Stichting 
Watoto Samburu een warm hart toedraagt bedanken 
voor de gewaardeerde en aanhoudende steun. En 
natuurlijk heel, heel veel dank aan alle gulle donateurs die 
met hun bijdragen al het werk in Kenia mogelijk maken. 
Wij hopen dat u ons ook in deze december maand of in 
het nieuwe jaar wilt steunen. Alle ontvangen middelen 
komen volledig ten goede aan de school en kinderen in 
Kenia. Alle kosten die bestuursleden maken bij hun werk, 
zoals de reizen naar de school, betalen wij uit eigen zak 
zodat alle andere bedragen volledig in Kenia kunnen 
worden besteed. 

Net als in de rest van de wereld doen zich in Kenia in 
hoog tempo grote veranderingen voor. Dat heeft vele 
grote en kleine gevolgen voor de school, haar leerlingen 
en alle medewerkers.  Het leek ons goed u daar nader 
over te informeren. Dat doen wij in deze nieuwsbrief. 
Natuurlijk delen wij ook met u onze visie op de 
veranderingen en onze toekomstplannen.

De huidige school
Onze school staat midden op de grens van het Samburu 
en het Buffalo Springs wild reservaat, een ruig maar 
schitterend gebied gelegen in het midden van Kenia. De 
belangrijkste bevolkingsgroepen zijn de Samburu en de 
Turkana, herdersvolken die met hun kuddes van magere 
koeien en geiten door het gebied trekken. Veel leden, 
vooral vrouwen zijn vaak schitterend gekleed, omhangen 
met kettingen, armbanden en andere sieraden van kleine 
kraaltjes in vele kleuren. Het Samburu gebied en het 
Buffalo Springs Reserve zijn natuur- en wildeservaten, 
en er is dan ook volop wild in het gebied zoals olifanten, 
giraffes, leeuwen en ga zo maar door. Om die reden 
is  landbouw lastig,  de grond is hard, het klimaat is 
vaak erg droog, water is schaars en apen en olifanten 
komen meestal snel de oogst stelen. Verharde wegen 
zijn er amper, en veel bruggen zijn door overstromingen 
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weggespoeld. In de regenperiode zijn veel plekken dan 
ook amper bereikbaar. De bevolking is een met de natuur, 
en jongens moeten nog altijd een tijd ongewapend op 
de steppe doorbrengen voordat zij man kunnen worden. 
Ondanks dit kleurrijke en romantische beeld is er grote 
armoede. Vooral kinderen en in het bijzonder meisjes 
zijn daarbij de grootste slachtoffers. Ze krijgen amper 
toegang tot voedsel en onderwijs, want moeten met 
hun ouders mee rond trekken en de kuddes hoeden. 
Vrouwen worden vaak zeer jong, eigenlijk nog als meisje, 
uitgehuwelijkt en worden dan 2e of zelfs 3e vrouw met 
een naar onze normen bestaan met weinig perspectief.

In deze ruige omgeving staat gelegen op een heuveltop 
in een tegen de apen en groter wild met een elektrisch 
hek omheinde compound, midden in de brandende zon 
onze school. Die bestaat niet alleen uit schoolgebouwen 
voor kinderen en peuters, maar ook uit een kleine 
medische kliniek, toiletgebouwen, een keuken en 
woningen voor de docenten. Ook hebben we dankzij alle 
bijdragen installaties kunnen aanleggen om regenwater 
te verzamelen, en minstens zo belangrijk te kunnen 
zuiveren tot drinkwater. Daarmee is een infrastructuur tot 
stand gebracht om kinderen veilig onderwijs te kunnen 
geven. Maar ook door het verstrekken van maaltijden en 

medische zorg te werken aan hun lichamelijke welzijn. Op 
het terrein kunnen de kinderen spelen, en anders dan in 
het verdere dagelijkse bestaan ook even ongedwongen 
kind zijn. Om goed onderwijs te kunnen aanbieden zorgen 
wij in overleg met de overheid voor docenten aan wie wij 
het salaris betalen en die we van woonruimte voorzien. Zo 
hebben wij alle vele honderden kinderen goed onderwijs 
kunnen bieden.

Ontwikkelingen
Daar waar in het verleden het gebied vooral bewoond 
werd door de Samburu en Turkana stammen dreigen 
er  ook andere bevolkingsgroepen naar het gebied te 
komen. Dit heeft de spanningen in het gebied doen 
oplopen. De verschillende stammen roven, soms met 
grof geweld, geiten en koeien bij elkaar en vluchten 
dan elders het gebied in. De beroofde stam rust niet 
voor dat er wraak is genomen, soms zelfs pas enkele 
jaren later. Deze onveiligheid maakt dat families zich 
minder gemakkelijk voor langere tijd rondom de school 
vestigen. De manjatta’s, tijdelijke dorpjes bestaande uit 
hutjes van takken en plagen, staan daarom langer leeg. 
Deels vertrekken de bewoners naar Isiolo, een stadje 
niet al te ver van de school. Dat is sterk gegroeid na de 
komst van een door Chinezen aangelegde weg dwars 
door Kenia. Het gevolg is dat het aantal leerlingen 
de afgelopen twee jaar lager was dan voorheen. Een 
andere belangrijke, in onze ogen positievere ontwikkeling 
is dat de overheid steeds strengere eisen stelt aan 
de kwaliteit van het onderwijs. Zo worden docenten 
geacht de juiste kwalificaties te hebben. En controleert 
de onderwijsinspectie daar zelfs bij tijd en wijle op. En 



HEEN EN TERUG
Een terugblik
 
In het weidse landschap van Kenia
Komt een keur aan dieren voor
Waaronder olifanten, brutale apen
En ook een heel apart dier
Het wrattenzwijn, wij noemen het de Keniaexpres 
Als het zwijntje er een spurt inzet 
Rent ie met zijn staart omhoog, als een antenne 
Op zoek naar eten voor zijn kleintjes

Halverwege is hij vergeten waarom hij zo hard aan het 
rennen was, 
En waar naar toe 
Keert om, en gaat dezelfde weg weer terug 
Vergeten, een eigenschap van het wrattenzwijn

natuurlijk bereikte de digitalisering van de maatschappij 
ook de Samburu. Steeds meer mensen hebben een 
mobiele telefoon, waarmee ze ook betalingen kunnen 
doen. Daaruit ontstaat een geheel nieuwe economie.

Onze acties van de afgelopen jaren
Allereerst en bovenal zorgen we er voor dat de school 
steeds goed onderhouden wordt. In het ruige klimaat 
vraagt dit continue aandacht en zorg, waar samen met 
onze medewerkers ter plekke veel energie naar toe 
gaat. Ook blijven we investeren in betere en nieuwe 
voorzieningen, zoals een waterput zodat er ook drinkwater 
beschikbaar is buiten de regenperiodes om. Dat geldt 
niet minder voor het verzorgen van het onderwijs en 
waarborgen van de kwaliteit daarvan. Onze belangrijkste 
doelstelling is immers goed onderwijs voor de jonge 
kinderen in de Samburu te zorgen. Dat wat de stichting 
al die jaren al heeft gedaan zetten wij natuurlijk met trots 
en alle energie door. Facetten die daar aan toegevoegd 
zijn betreffen het opbouwen van intensieve contacten met 
de lokale en provinciale autoriteiten. Dat is nodig, omdat 
zij zorgen voor het stationeren van politieagenten die de 
veiligheid in het gebied moeten waarborgen. Om hen te 
bewegen naar de Samburu te komen hebben we een 
heuse politiepost met woningen gebouwd. En ook daar 

Terug
Toen Marianne Houtkamp en Hans
Voor het eerst naar de Samburu gingen
Kreeg Marianne een vraag van de Samburu
Kunnen jullie wat doen voor onze kinderen 
Een stenen schooltje vrij van zanderig stof 
Zou mooi zijn

2020, 20 jaar later
Het nieuwe bestuur gaat ieder jaar
Een aantal keren kijken
Naar de compound
En zien wat er in die jaren
Tot stand is gekomen
Een school met 8 klassen, een bushkliniek, 
Goed voedzaam eten, iedere dag 
Huisjes voor de leraren en hygiënische toiletten en 
douches 
Oppassers die de wilde dieren ver weg houden.
Een fraaie overdekte eetzaal
Met aan de wanden kleurige vlinders
Allemaal gerealiseerd dankzij royale donaties

2020, de Stichting Watoto Samburu gaat door,
U als donateur toch ook?

Voor de problemen van vandaag
Zijn oplossingen nodig voor de toekomst.

Fijne dagen en een optimistisch 2020
Marianne en Hans

Tekst en illustratie Hans Houtkamp

 

voor water en elektriciteit gezorgd. Steeds vaker gaan de 
gesprekken met de ambtenaren en gouverneur ook over 
de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. We geloven dat 
het noodzakelijk is om hierin intensiever met de overheid 
te samenwerken.

Toekomstplannen
Voor de komende jaren hebben wij twee grote doelen 
voor ogen. Daarmee willen wij zorgen dat de school 
ook voor komende generaties kinderen en hun ouders 
toegankelijk en relevant blijft. Daarbij willen we ons zeker 
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Zoals velen van u ongetwijfeld weten heeft onze adviseur 
en steun en toeverlaat Nico Lunenburg een groot hart 
voor de Samburu, onze school en in het bijzonder 
voor alle kinderen die wij trachten vooruit te helpen in 
de wereld. Wellicht nieuw voor u is dat Nico ook een 
groot sporthart heeft.  Vooral schaatsen is een grote 
passie voor hem. Zo heeft Nico al meer dan 20 keer 
deelgenomen aan de alternatieve elfstedentocht op de 
Weissensee in Oostenrijk. Met zijn 74 jaar wil Nico op 
28 januari 2020 nog één keer deelnemen aan deze tocht.

Nico zou natuurlijk Nico niet zijn als hij niet zou proberen 
om deze uitdaging ook in te zetten ten behoeve van 
de kinderen in de Samburu. Zoals Nico zelf zegt: “Mijn 
sportieve uitdaging schept gelijker tijd een prachtige 
gelegenheid om ons nieuwe project van een eerste 
financiële aanzet te voorzien. Het ontwikkelen van een 
heuse Boardingschool op onze compound.”

SCHAATSEN VOOR KENIA

Steunt u hem bij het bereiken van beide doelen? Dat kan 
door een bedrag over te maken naar de rekening van 
onze stichting. Zet u erbij ‘Hup Nico’, dan kunnen we hem 
precies laten weten wie hem gesteund heeft.

ook op meisjes en jonge vrouwen richten, omdat zij de 
grootste obstakels te overwinnen hebben op weg naar 
(economische) zelfstandigheid. Die doelen zijn:

- Het opzetten van een kostschool waar kinderen 
gedurende de schoolperiodes kunnen wonen. Zoals 
we al schreven zijn veel bewoners steeds vaker 
doorlopend aan het rondtrekken in het gebied, mede 

om weg te blijven van onrust en geweld. Dat gaat 
ten koste van het onderwijs van de kinderen die mee 
moeten reizen, iets waarop wij een antwoord willen 
vinden.

- Het starten van een ambachtsschool waar we jong 
volwassenen, en zeker meisjes na het afronden van 
de lagere school vaardigheden kunnen bijbrengen om 
eigen bedrijfjes te starten of ergens in loondienst te 
kunnen gaan. 

Beide doelen zijn in onze ogen belangrijk zo niet 
noodzakelijk, maar daarom niet minder ambitieus. 
Natuurlijk omwille van de financiële en logistieke 
uitdagingen. Maar ook organisatorisch komt er heel veel 
bij kijken. Zo brengt het opzetten van een kostschool 
grote verantwoordelijkheden met zich mee, wat een 
gedegen voorbereiding en organisatie vraagt. Graag 
houden wij u de komende tijd op de hoogte van de 
voortgang van onze plannen.

VOOR NU WENSEN WIJ U 
FIJNE FEESTDAGEN EN VEEL 
GEZONDHEID EN VOORSPOED 
IN 2020.
Het bestuur van Stichting Watoto Samburu


