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VOORWOORD

Beste lezer,

De pandemie die de afgelopen jaren de wereld in 
haar greep hield heeft ook grote impact gehad op 
Kenia. Het relatief arme land met een gebrekkige 
infrastructuur en gezondheidszorg had sterk te lijden 
onder de wereldwijd gevoelde economische en sociale 
gevolgen. Tegelijkertijd werden grote delen van Kenia de 
afgelopen jaren getroffen door enorme droogte. Steeds 
meer dringt het besef door dat dit te maken heeft met 
klimaatveranderingen en dat het nog tientallen jaren 
duren zal om dit sombere klimaat tij te keren.

Ook het gebied waar onze school gevestigd is, ontkwam 
niet aan de heftige gebeurtenissen. De corona pandemie 
leidde tot een sterk isolement voor veel bewoners. Terwijl 
ze juist gewend zijn aan het vrij rondtrekken met hun 
vee. De droogte in het gebied gaf ze daar ook juist extra 

aanleiding toe. Niet verbazingwekkend namen door dit 
alles de spanningen tussen bewoners van verschillende 
stammen toe. Ook wij merkten dit op onze school. Zo 
had onze trouwe beheerder Muchangi regelmatig te 
kampen met tegenwerking.

Wij als bestuur proberen in deze weerbarstige tijden 
juist te zorgen dat de schoolopleiding voor de kinderen 
in de Samburu en de gezondheidszorg die toegankelijk 
is voor iedereen in stand wordt gehouden. Wat ons 
betreft is het harder nodig dan ooit. Juist nu we op de 
proef gesteld worden, moeten we zorgen er te staan 
voor de kinderen en mensen die onze hulp het hardste 
nodig hebben. We proberen daarbij steeds intensiever 
en structureler samenwerking met de lokale autoriteiten 
te zoeken.

Gelukkig konden we onlangs eindelijk weer naar Kenia 
en de compound bezoeken. Daarvan doen we in deze 
nieuwsbrief nader verslag. Het bleek een avontuurlijke 
reis zoals u lezen kunt in de verslagen van onze voorzitter 
Hans Bosman en van zijn medereizigers Anneke en Erik 
van Toor.

Graag wensen we u en uw naasten een vrolijk en gezond 
2023. Hartelijk dank voor uw belangstelling en betrokken-
heid. We hopen dat we opnieuw op uw financiële steun 
kunnen rekenen. Het is harder nodig dan ooit.

Bestuur Stichting Watoto Samburu



Gedurende vele jaren hebben wij contacten opgebouwd 
binnen de provinciale overheid in Isiolo. Isiolo is het 
stadje/bewoonde wereld dat het dichtst bij onze 
compound ligt; het is de hoofdstad van de provincie 
die ook Isiolo heet. Er zijn verschillende departementen 
die direct of indirect relevant zijn voor onze compound, 
school en/of clinic. Daarom brengen wij al jaren lang 
op elke reis een bezoek aan die overheidsburelen 
en tussendoor houdt onze lokale manager Muchangi 
de contacten levend. De County Commissioner 
is een van de hoogste figuren in de provincie; hij 
heeft een overkoepelende functie, met speciale 
verantwoordelijkheid voor veiligheid. Er is natuurlijk een 
Security Director, waaronder o.a. de politie, de politiechef 
in ons gebied en de politiepost nabij de compound valt. 
En het Onderwijs departement, waar de regulering en 
vergunningen worden bewaakt en afgegeven, maar 
ook bijv. de schoolboeken en lesmaterialen worden 
voorgeschreven, alsmede de Leraren Dienst Commissie 
TSC, die vooral het inhuren en de aanstelling van leraren 
regelt. Daarnaast natuurlijk de Gezondheidszorg, waarbij 
onze contacten t.b.v. Simba Clinic vooral via de directeur 
van het Isiolo ziekenhuis lopen.

Na aanvankelijke onwil en scepsis over ons en ons 
project, is er inmiddels een goeie werkrelatie opgebouwd. 
De diverse directeuren hebben de compound inmiddels 
bezocht, wat tot grote(re) waardering heeft geleid. Men is 
nu blij met onze mooie school en clinic en al onze verdere 
inspanningen ter plaatse. 

Begin 2022 hebben we het punt bereikt dat Isiolo de 
leraren voor onze school is gaan verzorgen. Een lang 
gekoesterde wens aan onze kant, mede in het voordeel 
van ons budget, en een belangrijke strategische 
stap richting toekomst. En ook de vervulling van de 
permanente (maar lang genegeerde) verplichting van 
de overheid om overal onderwijs te verzorgen. Een 
hoogtepunt in de ontwikkeling van de school en de relatie 
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met Isiolo. Onderdeel van de afspraken is dat wij het 
onderhoud op de compound blijven verzorgen, alsmede 
de clinic, de kleuterklassen en de kok met een aanvulling 
op het voedselproject. M.a.w. wij doen de hardware en 
Isiolo de software. 

Natuurlijk zijn er af en toe perikelen, als altijd. De corona 
pandemie heeft veel negatieve impact gehad, die maar 
langzaam weg ebt. Enorme droogte, met name op 
onze compound heeft het al drie jaar niet geregend, 
waardoor onze schoonwater voorraad leeg is. Een 
nieuwe bovenmeester die ontspoort, in pogingen 
zichzelf te verrijken. Een schoolbestuur (BoM/Board of 
Management) moet een paritaire samenstelling hebben, 
met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, incl. 

de voorzitterspositie voor onze Stichting, moet nog beter 
ingevuld worden; we troffen nu alleen vertegenwoordigers 
van de ouders aan.

Een interessant punt kwam nog naar voren tijdens onze 
recente reis naar de compound, te weten of de naam 
van de school, nu Samburu Community School (SCS) 
gewijzigd kon worden naar Loruko Primary School (LPS). 
Dat zou een bredere doelgroep aanspreken dan vooral 
Samburu. Dat lijkt een goed idee.

Overall gezien, staat het project en de Stichting er 
goed voor. Perikelen worden opgelost of verdwijnen, 
er zijn prima leraren, ons budget kon verlaagd worden, 
donateurs zijn ons trouw blijven steunen.

Uiteraard blijft dit laatste van cruciaal belang voor de 
voortgang van ons project en de toekomst van de 
kinderen in Samburu (Watoto Samburu).

Door Hans Bosman, voorzitter

Grade 6 Grade 7

Leerboeken Leraren



Stichting Watoto Samburu - Laakboulevard  324, 3825 KL Amersfoort 
Tel. 06 534 70 931 - Email: info@watotosamburu.nl - www.watotosamburu.nl

Fiscaal ANBI nr.: 8163.52.23 - IBAN: NL 05 INGB 0002 3066 87 
BIC: INGBNL2A - K.v.K. nr.: 320 790 039

EEN EERSTE BEZOEK AAN 
KENIA

Het plan om, samen met Hans en Marjolein Bosman, 
een bezoek te brengen aan het project van Watoto 
Samburu in Kenia dateert al van zo’n 15 jaar geleden. 
Ieder jaar was er wel om reden om dat weer voor ons 
uit te schuiven. Tot dat begin dit jaar onze jongste zoon 
Hans en zijn vrouw Lysanne besloten om naar Kenia te 
emigreren. Niets kon ons meer tegenhouden om naar 
Kenia te gaan. Gelukkig wist Hans Bosman het te zo te 
organiseren dat hij, Marjolein, Nico, Simon en Carina in 
dezelfde periode naar de Samburu gingen om te bekijken 
hoe de vlag erbij hing na drie jaar pandemie.

Fantastisch om te zien wat daar in de afgelopen 20 jaar 
is neergezet. Solide schoollokalen, een professionele 
kliniek en een goede verstandhouding met het provincie 
bestuur. Mooi was het om van iedere klas een les te 
mogen bijwonen. Imponerend om te zien hoe, in zo’n 
afgelegen gebied, het gelukt is met zeer gemotiveerde 
leraren de kinderen te onderwijzen en een kans te geven 
op een beter leven.

Het was helaas niet allemaal rozengeur en maneschijn. 
Door de pandemie is het aantal leerlingen teruggelopen 
en de nieuwe bovenmeester had de lokale bevolking 
geïndoctrineerd met verhalen over de besteding van 
onze donaties. Met als gevolg dat er op onaangename 
wijze de eis kwam om afscheid te nemen van onze lokale 
vertegenwoordiger , de heer Muchangi en om niet langer 
te faciliteren, maar om “gewoon” het geld over te maken 
naar deze Headteacher en het stamhoofd. U begrijpt 
het deze individuen probeerden zichzelf te verrijken over 
de hoofden van de kinderen van de Samburu. Gelukkig 
ondervonden we de noodzakelijke steun bij o.a. de 

County Commissioner en de Directeur Onderwijs. Het 
contract met de headteacher wordt niet verlengd, de 
lokale chief of police wordt ontslagen en de bevolking 
wordt geïnformeerd over de feitelijke situatie. 

De Stichting kan verder op de ingeslagen weg, zodat 
de kinderen van de Samburu de vruchten kunnen 
blijven plukken van onze 
betrokkenheid.

We hebben niet alleen 
geweldige reis gehad, want 
hoe leuk is het om bij een 
van je kinderen te logeren 
en om samen het land te 
verkennen. De trip naar de 
Samburu was eveneens 
indrukwekkend.

Anneke en Erik van Toor


