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BERICHT VAN HET BESTUUR
De afgelopen weken stond de wereld bijna letterlijk op 
zijn kop. De maatregelen om de verspreiding van het 
Coronavirus tegen te gaan vragen veel van iedereen. 
Logischerwijs zijn veel mensen vooral bezig met hun 
eigen situatie. Zorgen om gezondheid, of financiële 
uitdagingen zijn ineens voor ons allemaal de realiteit van 
alle dag. Ook wij, bestuursleden van Watoto Samburu, 
kampen hier in onze persoonlijke situatie mee en moeten 
daar onze weg in zien te vinden.

Ook in Kenia zijn stringente maatregelen genomen. 
Zo zijn alle scholen gesloten, is bijeenkomen in grote 
groepen verboden en gelden er in Nairobi zelfs lock-
down regels. Ook onze school moet haar poorten 
voorlopig gesloten houden. Het toepassen van de 
maatregels zoals wij die in Nederland kennen is in Kenia 

vreselijk ingewikkeld. Grote gezinnen van soms wel 30 
of meer personen wonen samen in kleine hutjes. Schoon 
water is niet voorhanden, laat staan hulpmiddelen zoals 
desinfecterende zeep. En nu de school dicht moet 
blijven is het voor ons nog moeilijker om de helpende 
hand toe te kunnen steken. Vooral het wegvallen van de 
schoolmaaltijden is voor de kinderen een hard gelag.

Dit alles maakt dat wij als bestuur tegen elkaar gezegd 
hebben dat het juist nu, meer dan ooit nodig is om onze 
kinderen in de Samburu te blijven helpen. We hebben 
afgesproken ons daar met alle macht voor in te blijven 
zetten. Dat blijkt ons allemaal juist extra energie te geven. 
We doen dat nu door te blijven investeren in schoon 
drinkwater, eten te regelen voor kleine kinderen, de kliniek 
als het maar even kan draaiende te houden, met de 
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overheid te overleggen over op termijn heropenen school 
enz. enz.  Onze mensen ter plekke, Muchangi en Janet zijn 
daarbij natuurlijk van onschatbare waarde. Zij monitoren 
de situatie en komen met voorstellen wat nodig is en wat 
we eventueel kunnen doen.
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Wastafel	bij	toiletten	

Er kan geen geschikter moment zijn, dan nu om te 
schrijven over de gezondheidsmaatregelen die van 
toepassing zijn op de school van de stichting Watoto 
Samburu. Nu de wereld geconfronteerd wordt met 
het Covid-19 virus, zal het voor de lezers en donoren 
interessant zijn om te lezen welke voorzorgsmaatregelen 
er getroffen zijn op de compound waar onze school is 
gevestigd.

Deze maatregelen betreffen hygiëne regels, bedoeld als 
voorzorgsmaatregelen om ziekte te voorkomen. Al vanaf 
de uitvoering van de eerste bouwplannen zijn hygiënische 
maatregelen getroffen. Naast goed geventileerde 
klaslokalen, zijn er voor leerlingen naast de school 
wasruimten en toiletten beschikbaar en voor de docenten 
nabij hun huisjes. Voor de docenten zijn er douches. 
Bij de keuken zijn ook wasbakken voor handenwassen 
vóór de maaltijd. Tenminste twee aspecten hierbij zijn 
belangrijk, ten eerste: uitleg hoe de wasgelegenheid en 
toiletten te gebruiken. Ten tweede: de beschikbaarheid 
van water. En dan met name schoon, veilig water.

Onze leerlingen zijn afkomstig uit een bevolkingsgroep die 
als nomaden leeft om voor het vee te zorgen. Het gebied 

HYGIËNE EN GEZONDHEID MAKEN DEEL UIT VAN GOED 
ONDERWIJS
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We hopen u een klein beetje meegenomen te hebben in 
de uitdagingen waar we voor staan. Maar ook dat we juist 
nu niet willen versagen en ons als altijd in blijven zetten 
voor de kinderen in de Samburu. We hopen op uw steun 
te mogen blijven rekenen.
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waar zij moeten rondtrekken op zoek naar voedsel voor 
het vee verhindert een vaste verblijfsplaats met sanitaire 
faciliteiten zoals die gebruikt worden in onze gebieden. 
Er zijn simpelweg geen sanitaire voorzieningen. Wassen 

Muchangi en Nurse Mary Theresa overleggen in de 
Simba Clinic
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Sinds begin dit jaar heeft Nicole Lunenburg de plaats 
ingenomen van Annette Goes als penningmeester van 
onze stichting. We wensen haar veel succes met alle 
werkzaamheden. Annette willen we hartelijk bedanken 
voor al haar inzet, humor en kennis.

gebeurt vanuit een emmer of de rivier, toilet gebruik in 
het veld. De kinderen komen op de SWS school voor het 
eerst in aanraking met sanitaire voorzieningen.
Uitleg over het gebruik ervan is dan ook een noodzakelijk 
onderdeel van de lessen. Begeleiding bij het gebruik 
er van evenzeer. De docent werkt hierin samen met de 
verpleegster van de op de compound gevestigde kliniek.

De verpleegster houdt toezicht op de 
gezondheidstoestand van de kinderen maar is ook 
beschikbaar voor alle gezondheidsaspecten van 
het docententeam en overige medewerkers op de 
compound; onder meer de onderhoudsman, de tuinman 
en de beveiligers. Dit betreft de medische behandeling 
van ongevallen, de uitvoering van het nationale 
vaccinatie programma en zelfs de begeleiding van 
zwangerschappen tot en met de bevalling indien een 
moeder daarom vraagt. De verpleegster rapporteert al 
haar bevindingen en activiteiten aan de dokters in het 
provinciale ziekenhuis.

In samenwerking met de docenten en de verpleegster 
worden de kinderen stap voor stap bekend gemaakt met 
de noodzaak van hygiëne. Voor de oudere kinderen en 
de ouders is het van belang te gaan begrijpen wat de 
consequenties zijn van het direct samenleven met de 
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Wastafel	bij	toiletten	 dieren, zowel het vee als het wild in het gebied. Ziekten 
die overgebracht kunnen worden door dieren op mensen 
kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid 
van de mensen in het gebied.

Dikwijls is het optreden van een nieuw virus het gevolg 
van overdracht van dier op mens. Het op de juiste manier 
gebruik maken van de sanitaire voorzieningen, kan het 
verschil maken tussen ziek of gezond. Wij doen er alles 
aan om onze kinderen hierover te onderwijzen.

Wastafel bij toiletten
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In onderstaand verslag doet Nico Lunenburg verslag van 
zijn schaatstocht in Oostenrijk waarbij hij geld opgehaald 
heeft voor onze stichting. Door alle ontwikkelingen in de 
afgelopen maanden lijkt dit ‘al weer een mensenleven 
geleden’. Voor ons is het echter een inspiratiebron om 
ook, of misschien juist in deze ingewikkelde tijden ons 
in te blijven zetten voor de kinderen in de Samburu. Ze 
hebben onze steun meer dan ooit nodig. En bovendien 
willen we Nico de eer geven die hij meer dan verdient. 
Daar kan geen Coronavirus iets aan doen wat ons betreft.

Gelukt!!  Nico heeft zijn uitdaging “schaatsen op 
de Weissensee voor Kenia” volbracht!!

De dag voor de tocht, tijdens zowel de lunch als het 
diner, heb ik veel pasta gegeten voor de benodigde 
koolhydraten. ’s Avonds begon het heel ritueel, 
klaarleggen en controleren van kleding, zijn mijn 
schaatsen scherp, schoenen, helm, sneeuwbril, 
handschoenen, hartslagmeter, telefoon en voeding 
in mijn heuptasje. Helaas kon ik de slaap niet vatten. 
Waarschijnlijk onbewust van de spanning. ’s Morgens om 
5.30 uur stond ik op, smeerde mijn spieren in en kleedde 
mij aan. Na mijn bord havermout ging ik om 6:00 uur met 
de shuttlebus naar het ijs.

In de grote tent klikte ik de schaatsen aan, deed 
mijn helm en bril op en ging op het ijs in de rij staan, 
klaar voor de start. Om precies 7.00 uur werd het 
kanon afgeschoten en kwamen +/- 1300 personen 
in beweging. Mijn vrouw Ans was zoals altijd weer op 
het ijs om mij aan te moedigen en te voorzien van eten. 
Mijn kleindochter Helene heeft mij tijdens de rit via de 
webcam gespot in mijn lichtblauwe jas en gele schoenen. 
De rit ging voorspoedig totdat ik in ronde 5 in een scheur 
reed en stevig viel. Helaas kneusde ik nu mijn rechter 
ribben. Je moet je echt vermannen om de tocht uit te 
rijden. De laatste 3 ronden heb ik langzamer moeten 
schaatsen wegens de pijn. In 4 uur en 44 minuten kwam 

VERSLAG SCHAATSTOCHT NICO LUNENBURG
ik aan bij de finish, waar Ans zoals altijd mij opwachtte. 
Kleindochter Frédérique heeft mij via de webcam vanuit 
Londen gespot precies op de finishlijn. Direct stuurde zij 
mij een felicitatie -app. Bijzonder zo vanuit uit Londen.

Ans trakteerde mij op warme chocolademelk met 
slagroom en poffertjes. Na een kwartiertje lopen, was 
wel pittig, kwam ik aan in het hotel. Na een heerlijke 
douche heb ik een uur diep geslapen. Daarna genoten 
van de vele gelukwensappjes! s’ Avonds heb ik genoten 
van een prima diner met een welverdiend glas rode wijn. 
De nachten zijn de eerste weken een drama geweest 
vanwege mijn pijnlijke ribben. Maar het was het dubbel en 
dwars waard, weer een episode afgesloten. 

In de laatste nieuwsbrief van 2019 heb ik reeds 
aangekondigd deze uitdaging aan te gaan als aanzet 
voor het ontwikkelen van een boardingschool op onze 
compound. Gelukkig ontving ik na mijn schaatstocht veel 
e-mailtjes met felicitaties en beloftes mij financieel te 
steunen. Inmiddels heeft de Stichting, reeds een bedrag 
van € 21.600 op de teller staan. Uiteraard is dat natuurlijk 
lang niet voldoende.

Door de hectiek van het leven en de coronaziekte hebben 
vele vrienden en relaties nog niet gereageerd en zijn mij 
misschien wel vergeten. Brutaal maar zo nodig, doe ik 
nogmaals een vriendelijk beroep op u om onze plannen 
financieel te ondersteunen. Iedere euro is natuurlijk 
welkom!!

Uw donaties kunt u overmaken op IBAN: NL 05 INGB 
0002 3066 87.   Zet aub er bij: Hup Nico!
 
Rest mij om te zeggen, let op elkaar en laten we hopen 
dat we allemaal gezond blijven.
Sportieve groet van Nico


