Nieuwsbrief najaar 2020
BERICHT VAN HET BESTUUR
In onze Nieuwsbrief dit voorjaar, midden in het begin van
de coronacrisis, schreven wij ‘dat we juist nu niet willen
versagen en ons altijd blijven inzetten voor de kinderen
in de Samburu’. In deze nieuwsbrief geven wij graag een
update van de gang van zaken sindsdien en de situatie nu.
In de afgelopen maanden hebben we vrijwel dagelijks
contact gehouden met onze mensen in Kenia, Janet
en Muchangi. Janet is al sinds de start van de school
betrokken bij het organiseren en invullen van het
onderwijs. Muchangi is onze manager, toeverlaat en
vertrouwenspersoon. Verderop in deze nieuwsbrief
hebben we een korte brief van Muchangi opgenomen,
zodat ook u hem beter kunt leren kennen. Door onze
contacten zijn wij goed op de hoogte van de situatie in
Kenia en van de mogelijkheden en onmogelijkheden.
De scholen waren helaas lang dicht. Daardoor geen
onderwijs, geen maaltijden, geen gezondheidstoezicht
voor de kinderen. En niet alleen bij ons, maar in heel
Kenia. De scholen zijn inmiddels zo lang dicht dat het
gehele leerjaar waarschijnlijk over moet worden gedaan.
Vanwege de sluiting van het onderwijs en dus ook onze

school konden wij de compound ook niet verantwoord
openhouden en moest de Simba Clinic helaas ook
sluiten.
Wij hebben desondanks ons best gedaan te doen
wat we wel konden doen. De leraren hun basissalaris
doorbetaald, in ruil waarvoor zij alle gebouwen op
de compound waar nodig van binnen en van buiten
geschilderd hebben. Daardoor ziet het er weer prachtig
en fris uit. Reparatiewerk kon worden afgerond en de
laatste punten van het waterproject zijn in kaart gebracht
en grotendeels afgerond.
Na aanvankelijke voorbereidingen op lesprogramma’s
die in de buitenlucht konden worden gegeven, is die
poging vlak voor de start door de overheid afgeblazen.
Uiteindelijk is op 26 oktober landelijk een gedeeltelijke
opening van de scholen gestart, met per school slechts
twee klassen: groep 4 en groep 8. Dit blijft zo tot
4 januari 2021, na een korte (normaal een maand, nu een
week) kerstvakantie eind december. We zijn blij dat het
leven heel langzaam weer op gang komt; de compound

>

komt weer tot leven, de kok is weer in actie, maaltijden
kunnen weer verstrekt worden en Simba Clinic is op
9 november weer geopend. Met een nieuwe ervaren bush
nurse, Joseph. En de leraren geven weer les, weliswaar is
twee klassen slechts, maar dat geeft wel weer het goede
voorbeeld voor na het kerstreces.
Sinds ca 1,5 jaar hebben we vier goede gediplomeerde
serieuze leraren. In groep 4 moeten 9 vakken en in groep
8 moeten 6 vakken gegeven worden. De leraren hebben
deze 15 vakken verdeeld onder elkaar, naar hun eigen
sterkte. Ook is er extra werk door corona, omdat van
alle leerlingen dagelijks vóór aanvang de temperatuur
moet worden gemeten en de gehele dag moet worden
toegezien op voldoende handenwassen met water of gel.
We houden ze dus alle vier aan het werk.
In de afgelopen maanden is ook veel tijd besteed aan
besprekingen met de provinciale overheid, omtrent
de mogelijkheden tot een bijdrage van hun kant aan
de school. Wij hopen dat zij geleidelijk leraren ter
beschikking gaan stellen, alsmede voedsel voor de
lunches gaan leveren. Dat zal een verlichting op ons

budget op gaan leveren, waardoor ruimte ontstaat
voor extra ontwikkelingen, zoals bijv. een boarding
house. Een te bouwen huis voor leerlingen om tijdens
het schoolseizoen op de compound te (ver)blijven. Dit
in overleg met en support van de overheid. Daardoor
kunnen ook bijv. leerlingen van iets verder weg of met een
moeilijke thuissituatie op onze school terecht. We hebben
er de ruimte voor en de eerste tekeningen en budgetten
zijn gemaakt.
Met de verdere invoering van het nieuwe school
curriculum, waarover wij eerder berichtten, komt ook het
zgn praktijkonderwijs dichterbij. Daartoe ontwikkelen wij
plannen voor het opzetten van een soort ambachtsschool.
Dit moet verder uitgewerkt, maar de gedachte is erg
nuttig en waardevol, omdat ook hiermee weer een breder
bereik van onze mooie school en compound wordt
nagestreefd.
Kortom: plannen genoeg, ook in deze lastige tijden.
Genoeg reden om ons te ondersteunen en te blijven
ondersteunen!
Het bestuur van Stichting Watoto Samburu

LETTER FROM MUCHANGI TO THE FRIENDS OF THE
FOUNDATION IN THE NETHERLANDS
Dear all,

ly po pulated
al Kenya a very dense
ntr
Ce
in
d
se
rai
d
an
gi Kamore. I am born
s go to school. I am a
My names are Muchan
child, so almost all kid
y
er
ev
to
ry
ve a far m in
ato
nd
ma
area is
Nairobi altho ugh we ha
in
live
We
area. Education in my
e.
leg
col
s fro m whom 2 are in
ire there.
married man with 3 kid
build so that I can ret
to
ing
try
are
d
an
our rural ho me
in
school. I was working
not very far fro m the
is
ich
wh
ate
ge
stg
lod
We
u
ur
to
ve
d in Samb
d I was very sick. I dro
In 1990 I was statione
nths I got malaria an
mo
3
h no me dicines.
ter
wit
Af
.
ere
ist
th
ral
s
tu
wa
y the nurse
tel
the lodge as a Na
na
tu
for
un
t
bu
u
ur
fro m Samb
ose people get pro per
ing how I can help th
hospital which is 18 km
ink
th
d
rte
sta
I
.
ate
ree d to help. We
fro m Westg
fro m the USA who ag
na
I dro ve to Isiolo 60km
Dia
y
lad
d
en
fri
a
ba clinic (Janet’s
dicines. I got
starte d to give to Sim
we
treatment an d get me
er
lat
d
an
s,
nic
cli
happy that local
an d Intrepid
for many years. I was
nic
cli
starte d with Westgate
ba
Sim
to
s
ine
supplying me dic
clinic) . We have been
st some help.
people co uld get at lea
In 2013 I
Kenya went very low.
in
m
ris
tou
07
20
m
e joining the
operator, but as fro
10 days a month. Befor
for
rk
I am a tour guide an d
wo
tra
ex
e
e Simba clinic
o agree d to give som
clinic?” He said yes. Th
e
th
er
ist
met Hans an d Nico wh
reg
we
n
later
uest to Mr. Hans. “Ca
reg istere d clinic,. We
foundation I ha d 1 req
d to treat people in un
ba
that
ry
ys
ve
s
da
wa
10
it
e
d
th
an
clinic
ndation. Not for
fou
e
th
for
was not a reg istere d
d
rke
wo
hard to see
ool. I have since then
a month. I work very
ys
da
20
s
me
also reg istere d the sch
eti
som
ing with what am do ing
we agree d but depend
t easy task.
the school which is no
the smooth running of
left
eir business. We were
r operators close d th
tou
all
ool
d
sch
an
r
a
ou
ny
Ke
ing
to
er
reg ist
-19 came
ult. I have just finished
In March 2020 Co vid
fic
dif
ry
re
ve
he
s
en
be
be
tri
s
ha
jor
two ma
since then
is cattle rustling. The
with no work an d life
re
he
m
ble
r
pro
ou
in
d
te
ma
r
ec
s aff
school. Ou
ch other cows. This ha
to public/donor funded
ever y year to steal ea
ht
fig
will sto p.
u
m
ur
ble
mb
pro
Sa
is
e
th
th
lage we ho pe
vil
the Turkana an d
e
th
to
ck
ba
are
s. To day people
school for many year
d clinic an d the
ow yo u the school an
sh
to
e
lik
uld
wo
I
.
me over to Kenia
I ho pe yo u all will co
beautiful Samburu.
yone,
Warm regards to ever
Muchangi Kamore

CORONA IN KENIA, HOE GAAN DE OVERHEID EN ONZE
MEDEWERKERS OM MET DE STRIJD TEGEN HET VIRUS
De Covid-19 pandemie heeft de wereldbevolking in
de greep. Dit heeft zijn weerslag op het werk in ons
schoolprogramma in Kenia. Gelukkig hebben we prima
mensen ter plaatse: over een van hen, de heer Muchangi
Kamore, leest u in deze nieuwsbrief meer. Maar ook het
docententeam doet fantastisch werk. Dit docententeam
is begonnen het onderwijsprogramma weer op te starten,
nu de Keniaanse overheid dat weer gedeeltelijk toestaat,
na de corona sluiting. Naast het lesgeven houden ze
het terrein op orde en worden er sport competities
georganiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met het
voorkomen van de Covid-19 besmetting (onder andere
de ‘Covid” routes). De vaste, algemene maatregels om
verspreiding van het virus te voorkomen door onderling
afstand te houden, handen te wassen, en niet naar
school te komen bij verkoudheidsklachten. De klaslokalen
worden ruimschoots geventileerd, buiten lesgeven
behoort ook tot de mogelijkheden. Net als vroeger.
Zonder testprogramma zijn de regels zo opgelegd, alsof
iedereen besmet is.
Voor de bevolking in het gebied is het optreden van
besmettelijke ziekten niet zeldzaam. Het vaker optreden
van infectieziekten heeft voor een deel te maken met een
beperkt vaccinatie programma. Beperkt in vergelijking
met het RijksVaccinatieProgramma(RVP) in ons land.
Ook al beschrijft het Kenya Expandic Programme on
Immunisation een uitgebreid vaccinatie assortiment, niet
zelden komt het programma niet verder dan Difterie,
Tetanus, Pertussis en Polio.
De besmettingsroute van een infectieziekte heeft veel
te maken met minder hygiënische omstandigheden.
Gezinnen slapen in kleine hutten, dicht op elkaar. Het is
vanzelfsprekend dat een virusinfectie alle gezinsleden zal
aanpakken. Wanneer de mensen een lagere weerstand
hebben zullen complicaties ten gevolge van de virusinfectie optreden. Er zal een zogenaamde secundaire
infectie optreden. Die secundaire infectie is dan
ernstiger dan de primaire virus infectie. Als voorbeeld:
gecombineerd met de virusinfectie krijgt de patiënt
longontsteking.
Omdat er (nog) geen vaccin bestaat tegen het Covid-19
virus, moeten we allemaal de algemene hygiëne regels
toepassen die infectieziekten kunnen voorkomen, die
de verspreiding zal moeten beperken. Er wordt in de
media in Kenia veel aandacht besteed aan de maatregels
die de verspreiding van (Covid)virus infecties kunnen
voorkomen. Deze maatregels zijn niet nieuw; zijn de
zelfde als bedacht tijdens de Spaanse griep zie
afbeelding. Waar in dit advies ‘ influenza’ staat, mag
Covid-19 worden genoteerd. Deze hygiëne regels waren
van toepassing bij de Aziatische griep van 1957 en 1958,
de Hongkong griep van 1968 en 1969 en de Mexicaanse
griep van 2009. Nog beter zou het zijn om deze hygiëne

regels te allen tijde toe te passen, ook indien geen
epidemie of pandemie.
Onze school is voorzien van sanitaire voorzieningen.
Er is stromend water beschikbaar, er zijn toiletten met
spoelsysteem en er is een schoonmaakploeg. Voor
de docenten zijn de verblijfsruimten ingericht met
wasgelegenheden.
Onze leerlingen zijn afkomstig uit een bevolkingsgroep die
als nomaden leeft om voor het vee te zorgen. Het gebied
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
gebeurt vanuit een emmer, toilet gebruik in het veld. De
kinderen komen op onze Samburu Community 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
verpleger van de op de compound gevestigde kliniek.
In samenwerking met de docenten en de verpleger
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
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.
De verpleger houdt daarnaast natuurlijk toezicht
op de gezondheidstoestand van de kinderen en is
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 slachtoffers 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 verpleger rapporteert
alle bevindingen en activiteiten aan de dokters in het
provinciale ziekenhuis.

100 procent van de bevolking onvatbaar is gemaakt. Wij
kunnen alleen maar hopen dat ook in Kenia deze situatie
in 2021 werkelijkheid wordt.

Een virus zal verdwijnen wanneer mensen er onvatbaar
voor worden. Onvatbaarheid kan ontstaan door tijdens de
infectie antistoffen te ontwikkelen, of deze te ontwikkelen
na toediening van een vaccin. Indien een groot deel van
de bevolking antistoffen heeft, zal een virus minder kans
hebben om mensen ziek te maken. Beter zal zijn wanneer

Simon Bloemendaal
(Simon is bestuurslid van onze stichting en heeft
zijn leven lang gewerkt in uiteenlopende gebieden
wereldwijd en was vaak betrokken bij het bestrijden van
de gevolgen van natuurrampen, gezondheidscrises en
regionale conflicten.)

Zij zoeken onderdak voor de nacht
Al is het maar een stal
Er wordt een kind geboren
Uit de stal roept de vrouw Jozef
Wil jij even een luier verschonen ?
Beperkingen
In de supermarkt van AH
Is het opletten op elkaar
1,5 meter afstand houden
Pandemie
Ook in Kenia houdt de pandemie helaas stand
Vooral de kinderen hebben het moeilijk
Kunnen nog niet aan Kerst denken

HOOP EN TOEKOMST
Aan het eind van weer een jaar
Gaan we herfst en winter tegemoet
Mooie tinten geel en oranje
Blad van de bomen valt op straat
En vormt een kleurrijk palet
Kerst 2020-2021
Op weg naar de supermarkt
Karretje vol met ingrediënten voor een rijk diner
En met teveel gehamsterd toiletpapier
Er zijn ook twee mensen onderweg
Een vrouw en een man
Maar niet naar een supermarkt

Geen beperkingen
Na een bezoek aan AH
Gaan we thuis zegeltjes plakken
Je krijgt immers zomaar 6% rente
Op een volplakt boekje
Goed idee !? Wat zou het mooi zijn
Als we de boekjes met 6% rente
Zouden doneren aan de Stichting Watoto Samburu
Voor de Kerst van de kinderen van de Samburu.
Mag natuurlijk ook op een andere manier.
Donateurs. Hartelijk bedankt!
De mensen van de Stichting waken over de kinderen.
Vergeet u ze ook niet?!
Fijne dagen gewenst met uw dierbaren.
Tekst en illustratie Hans Houtkamp
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