
RONDZENDBRIEF JANUARI 2013 

Wat is er in 2012 weer veel  bereikt door ons project in Kenia. Samen met mijn vrouw Ann en 

zoontje Casey hebben we van 21 november tot 3 januari tijdens ons verlof in Nederland een fijne 

tijd gehad in Nederland. Deze brief is eind december in ’s-Gravenzande geschreven en begin 

januari gepost. Wat eerder dan gepland, maar door ons vertrek in de eerste week van 2013 kon 

dat niet anders. Wij willen u allen natuurlijk eerst een Gezond en Voorspoedig Nieuw Jaar 

toewensen. 

Samenvatting van de resultaten 2012: 

1. Twaalf Waterboringen / Waterputten: De waterboor kwam in februari aan in Mpeketoni en 

de boringen konden vanaf april beginnen. Op organisatorisch gebied hebben de 

voorbereidingen veel energie gekost b.v. het verkrijgen van vergunningen, 

grondonderzoeken,  aanschaf van materialen, opleiding van onze medewerkers. De 

bronnen zijn geslagen en verspreid in een groot gebied, zodat honderden gezinnen er 

gebruik van kunnen maken. De bevolking is ontzettend dankbaar en wij krijgen vele 

verzoeken binnen voor boringen. In gebieden zonder elektriciteit zijn er waterpompen op de 

boorschachten geplaatst en waar stroom beschikbaar is, werden onderwaterpompen in de 

pijpen aangebracht. In het tweede geval wordt het water opgepompt naar watertorens.  

Het is heel indrukwekkend om te beseffen, dat er veel water in Kenia en andere 

droogtelanden ondergronds beschikbaar is als er niet voldoende regen valt. Echter, men 

kan dat water zonder waterboor niet bereiken. Wij boren naar de tweede waterlaag. In het 

district Mpeketoni gaan de meeste boringen tot ongeveer 30 meter diep. Hiervan bestaat 20 

meter uit zand- en / of rotsgrond en 10 meter water. Dat houdt in, dat er zeer veel water 

beschikbaar is. De boringen kunnen niet overal gedaan worden, omdat er in dat geval geen 

zuiver drinkwater onder de grond zit. Het is een ingewikkeld proces en in deze brief kan 

slechts een beknopt verslag gegeven worden. U kunt op de site www.wimvandenburg.nl  

naast talrijke andere filmpjes ook een waterboring bekijken. 

2. Microkrediet: Het is niet algemeen bekend, maar in de Derde Wereld zijn de rente 

percentages hiervoor bijzonder hoog. In Mpeketoni liggen ze in veel gevallen boven de 

20%. Het project heeft een microkredietvoorziening naar “Arnhems Model”. Boeren krijgen 

een waterpomp voor irrigatie van hun land en betalen over een periode van 2 jaar 50% van 

de kosten terug zonder rente.  

3. Biogasinstallatie: Op Farmers’ Court, ons agrarisch project is een biogasinstallatie 

aangelegd. De koeien leveren de uitwerpselen, waaruit het gas gewonnen wordt. Het 

restafval kan gebruikt worden voor de bemesting van onze akkers. We zijn milieu bewust, 

want we maken ook gebruik van zonne-energie voor de opwekking van elektriciteit.  

4. Landbouw: Het hele jaar door kunnen er veel producten geteeld worden, doordat we goed 

kunnen irrigeren. We doen aan wisselteelt en zorgen voor goede mest en compost om de 

grond zo vruchtbaar mogelijk te maken. Onze belangrijkste producten: bananen, kool, 

tomaten, mais, bonen, mango’s, sinaasappels, meloenen enz. De producten worden 

gebruikt voor de voedselvoorziening van Tamani Junior School, onze werknemers en 

Farmers’ Court.  

5. Tamani Junior School: In januari geopend en het eerste schooljaar is voorbij. In Kenia 

loopt dit van begin januari tot midden november. De resultaten van de leerlingen zijn heel 

goed en de aanmelding voor 2013 was binnen 1 dag rond. Tamani is een voor Keniaanse 

begrippen unieke school met voldoende lesmaterialen en faciliteiten. Het is een privé 

school, waar de ouders schoolgeld voor moeten betalen. Dat is in veel gevallen niet 

eenvoudig voor hen door de armoede. In 2012 is begonnen met 3 klassen en 80 leerlingen. 



We hebben Nederlandse sponsors voor 20 kinderen (€ 250,= per jaar) en hopen, dat dit er 

meer zullen worden. Indien u belangstelling hiervoor heeft, kunt u zich opgeven. Ongeveer 

een kwart van de leerlingen is wees en in dat geval is het onderwijs op Tamani gratis. De 

school kon in 2012 door sponsoring een Isuzu bus met 33 zitplaatsen aanschaffen. 

6. Geitenproject: Een aantal weeskinderen op Tamani is Hiv-positief. Voor hen is een 

geitenproject opgestart. Zij worden verzorgd door grootouders, die elk 2 geiten hebben 

gekregen. We laten een aantal bokken rouleren en zij doen hun werk goed, want de 

afgelopen maanden zijn er veel geitjes ter wereld gekomen. 

7. Voedsel- en kledingdistributies: Indien gezinnen getroffen door de armoede niet 

voldoende te eten hebben, zorgt het project in noodzakelijke gevallen voor voedsel en 

kleren.  

8. Onderhoud: Dit betreft (school)gebouwen, waterputten en rijdend materieel. Het geldt niet 

alleen voor Farmers’ Court, maar ook voor schoolgebouwen ( meer dan 50! ), die sinds 

1989 door het project zijn gebouwd. Uiteraard moeten de scholen zelf eveneens een 

bijdrage leveren. Deze hulp betreft alleen groot onderhoud b.v. dakbedekking.  

De Rotary Dokters Nederland zijn niet meer werkzaam in Mpeketoni. Hun mobiele 

hulpverlening gaat in aangepaste vorm door, maar zij verblijven niet meer in Doctors’ Plaza 

op Farmers’ Court. Dit gebouw wordt gerenoveerd en krijgt een andere bestemming. Het is 

de bedoeling in de toekomst een medische post te bouwen voor Tamani Junior School. 

9. Medisch project: Armen, die medische zorg nodig hebben en dat niet kunnen betalen, 

komen in aanmerking voor steun. Een belangrijk aandachtspunt  is malaria, een ziekte, die 

dodelijk is, maar als er op tijd een juiste diagnose wordt gesteld en er vervolgens goede 

medicijnen worden gebruikt, is genezing relatief eenvoudig.  

We hebben midden december een teleurstelling moeten verwerken. In november 2010 

kreeg de vrouw van een van onze werknemers een baby, die een open ruggetje had. Met 

steun van het project werd Monica geopereerd en in de drie jaar sindsdien is zo goed 

mogelijk voor haar gezorgd. Helaas is ze op 13 december ten grave gedragen. 

10.  Schoolmeubilair: In de maanden november en december maken onze       

 timmerlieden schoolbanken, lessenaars en stoelen voor leerlingen en     

 leerkrachten voor het komende school jaar. 

11.  Naast de bovenstaande activiteiten vinden er nog veel meer    

 projectwerkzaamheden plaats, maar in deze brief beperken wij ons tot de    

 hoofdzaken 
 

PLANNEN VOOR 2013 
 

1. Bouw van de tweede vleugel voor Tamani Junior School bestaande uit 5 klaslokalen. 

We willen hiermee graag beginnen in de maand februari. In 2013 is Tamani uitgebreid tot 

4 klassen met in totaal 120 leerlingen. De nieuw te bouwen vleugel zal aan het einde van 

het jaar klaar moeten zijn, zodat er in 2014 opnieuw enkele klassen toegevoegd kunnen 

worden. Voor de leerkrachten zal dan een lokaal bestemd worden als docentenkamer. 

Tamani Junior School is een meerjarenplan, omdat de school binnen enkele jaren zal 

uitgroeien tot een school met 3 kleuterklassen en 8 klassen voor de basisschool. In totaal 

zullen er uiteindelijk ongeveer 350 leerlingen uit veelal kansarme families goed onderwijs 

kunnen krijgen. In Kenia begint het nieuwe schooljaar op 7 januari en loopt tot midden 

november. 

2. Inrichting van de keuken van de eetzaal, die in 2012 gebouwd is. Vanaf begin 2013 

zullen er 120 leerlingen thee, melk,  lunch, fruit enz. krijgen, dat voorlopig in de keuken 

van Farmers’ Court bereid zal worden. 

3. Aanleg van een biogas installatie bij de eetzaal om biologisch op gas te kunnen gaan 

koken. 



4. Sanitaire voorzieningen: 3 toileteenheden bij de eetzaal. 

5. Septische tank: een waterdichte bak waarop de binnen riolering van de eetzaal en 

toiletten zijn aangesloten. 

6. Lesmaterialen, leermiddelen, schoolmeubilair enz. 

7. Schoolgelden voor kinderen uit kansarme gezinnen, die dat niet kunnen betalen. 

Sponsoring van leerlingen op Tamani Junior School kost € 250,= per jaar. Op dit moment 

worden 25 leerlingen gesponsord en we hopen dat dit aantal zal toenemen. Indien u 

hiervoor belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden (zie contactgegevens onder aan de 

brief). 

8. Watertoren: Er is in 2012 een geslaagde waterboring gedaan voor Tamani bij de eetzaal. 

Op de watertoren worden 2 watertanks van 10.000 en 6.000 liter geplaatst voor de 

drinkwatervoorziening van de school en de irrigatie van het land rondom de gebouwen. 

Het water wordt gebruikt voor de beplanting, maar ook voor de landbouw. De leerlingen 

krijgen in de toekomst voor elke klas een stuk land om te bebouwen. Scholing, landbouw 

en veeteelt zijn op Tamani geïntegreerd. 

9. Drie koeien: Uitbreiding van de veestapel van 7 naar 10 koeien. De melk is hoofdzakelijk 

bestemd voor de leerlingen van Tamani. 

10. Landbouw: Farmers’ Court is een voorbeeldproject voor een heel groot gebied. Er 

worden veel rondleidingen gegeven voor de boerenbevolking. Men leert: bemesten, 

compostering, irrigatie enz. Bovendien worden de producten op het land voor een 

aanzienlijk deel gebruikt voor de voedselvoorziening van Tamani Junior School. Dit 

projectonderdeel is officieel erkend door de Keniaanse regering als proefstation. 

11. Uitbreiding waterboringen: In oktober 2012 hebben er 12 geologische 

grondonderzoeken plaats gevonden. Tussen eind januari en april wordt er naar water 

geboord in droogtegebieden. De waterboringen zelf zijn niet goedkoop. Bovendien moet 

er op een “borehole” een waterpomp of een elektrische onderwaterpomp in het 

pijpenstelsel geplaatst worden.  

   In de loop van het jaar wordt dit proces herhaald. Op deze wijze kunnen er vele   

   duizenden mensen aan schoon drinkwater geholpen worden. Ook de landbouw kan door  

   irrigatie een grote stimulans krijgen.. 

12. Micro-krediet: Uitbreiding van het waterpomp project, zodat meer boeren op hun land 

kunnen irrigeren. Er wordt geen rente berekend, maar de boeren betalen de helft van de 

kosten terug binnen ongeveer 2 jaar. 

13. Hulp aan kansarmen: voedsel, medische voorzieningen en kleding 

14. Enz……………………………………………………………………………………….. 

Mede namens de bevolking in onze projectgebieden willen wij u bedanken voor uw steun in de 

afgelopen jaren. Wij hopen en vertrouwen, dat we onze doelstellingen ook in 2013 zullen kunnen 

realiseren.  

Met vriendelijke groeten, 

Wim van den Burg  
Projectleider 
 

Tel. Nederland: 0174 – 416402 
Tel. Kenia: 0900 1530 254 7 101 000 47#  (Tele Discount = 30 eurocent per minuut) 
Bankrekeningnummers: 32.32.79.333 (RABO) = Stichting “Ontwikkelingshulp Kenia” - ‘s-Gravenzand  
   14.74.06.552 (RABO) = Steunstichting “Tuko Pamoja voor Kenia” = ANBI 
e-mail:      wimkenya@kabelfoon.nl   of  wimkenya@gmail.com 
website:   www.wimvandenburg.nl 
Pedro Mostert (zaakwaarnemer en contactpersoon in Nederland):   tel. 06-47781743  /  e-mail: pean@caiway.nl 



    

                     Waterboring in Mpeketoni , november 2012                       Borehole op Farmers’ Court 

     

             Microkrediet waterpompen                                               Speelkwartier op Tamani 

 

De bouw van de eetzaal voor Tamani Junior School in november 2012. Het verven en inrichten vond 

plaats in december en op 7 januari wordt hij in gebruik genomen.  


