
 

VEILIGHEIDSSITUATIE       september / oktober 2014 

De hele provincie Lamu en Mpeketoni in het bijzonder hebben een zeer moeilijke tijd doorgemaakt door de 
bloeddorstige en uiterst gewelddadige terroristische aanvallen, die op 15 juni begonnen. Er zijn meer dan 
honderd onschuldige mensen zinloos vermoord en de angst, die tot in augustus heerste was onbeschrijfelijk. 
Mijn vrouw Anne, zoontje Casey en ik zaten er middenin en hebben alles  van nabij meegemaakt. Ondanks 
alles zijn we niet bezweken en hebben het vol kunnen houden. Dat is een zware opgave geweest. De Neder-
landse Ambassade heeft er verscheidene keren op aangedrongen, dat we het gebied moesten verlaten. Dat 
hebben we niet gedaan om redenen, die in eerdere verslagen zijn vermeld. We zullen pas over lange tijd we-
ten of we de juiste beslissingen hebben genomen, maar daar zullen we tevens altijd achter blijven staan, om-
dat die steeds gebaseerd waren op zorgvuldige overwegingen. We geloven, dat het geen toeval is, dat we 
gespaard zijn en de projecten allemaal ongeschonden zijn gebleven. De rust lijkt teruggekeerd, maar waak-
zaamheid blijft geboden. Er is nog steeds een avondklok en niemand mag zich tussen half zeven ’s avonds en 
half zeven ’s morgens buiten bevinden. Het is ontzettend jammer, dat de werkvakantie in juli / augustus geen 
doorgang kon vinden. Hopelijk wordt het uitstel en geen afstel.  
Op Tamani Junior School zijn 25 kinderen na de augustus vakantie niet meer teruggekeerd. Zij zijn met hun 
familie gevlucht en verblijven nu elders in Kenia. Onder hen waren 6 sponsorkinderen. Inmiddels hebben de 
meeste sponsorouders daarvan een ander kind geaccepteerd. Er zijn zoveel nieuwe aanmeldingen, dat de 
schoolpopulatie weer op het niveau van voor de aanslagen is.  
De school is slechts 1 week op regeringsbevel dicht geweest, en de lessen zijn zo goed mogelijk doorgegaan. 
De resultaten van de regionale examens van juli zijn uitermate goed te noemen. Drie klassen nummer 1, één 
klas nummer 3 van ruim 50 scholen! We zijn er nog niet in geslaagd om een traumaspecialist te vinden, maar 
om het verwerkingsproces van de kinderen te bevorderen is er veel gepraat en …… gespeeld. We maken in 
eigen beheer talrijke nieuwe sport en spel faciliteiten om de leerlingen zoveel mogelijk afleiding te geven.  
 

LANDBOUW 
 

Mijn vrouw Anne is naast manager van Tamani ook degene, die het landbouwproject begeleidt. We hebben 
door de boreholes en de 600 meter aangelegde pijpleidingen met daaraan gekoppelde irrigatiemogelijkheden 
een vruchtbaar akkergebied van ongeveer 3 hectare. Een soortgelijk systeem is aangelegd op Tamani, maar 
daar wordt het water hoofdzakelijk voor de plantentuinen, de drinkwatervoorzieningen, de toiletten en de bouw 
van vleugel 3 gebruikt. Op Farmers’ Court telen we op dit moment: mais, tomaten, bananen, uien, voedsel 
voor de veestapel, passievruchten, papaja’s, mango’s, sinaasappels en nu ook aardappels. Aanvankelijk 
dachten we, dat dit niet mogelijk zou zijn, maar door nauwgezette natuurlijke bemesting lijkt er nog veel meer 
mogelijk dan wij dachten. We hebben nu 17 koeien (inclusief kalveren) wat voldoende is voor het vlees en de 
melk voor de bijna 180 kinderen op Tamani, de tientallen werknemers enz. Scholen, boeren en autoriteiten 
komen regelmatig naar Farmers’ Court voor rondleidingen. We hebben een nieuwe werknemer, die graag de 
tuinen verzorgt en hij heeft met zijn groene vingers prachtige bloemen en plantentuinen gecreëerd. Als je hier 
rondloopt, lijkt het wel of je in een park rondwandelt. Dat alles zou niet mogelijk zijn zonder ……. WATER! 
 

WATERBORINGEN  
 

De volgende waterpunten zijn tot stand gekomen in de afgelopen maanden: René Well, Avaran Well, $am$am 
Well, Flinter Well (alle 4 gesponsord door particulieren / vriendenclubs) , Future Well, Jetty Well, Faisca Well, 
Connection Well ( 4 x Cees Kant Stichting). De boreholes in Bomani en Uziwa worden in de komende maan-
den afgerond. Op dit moment wordt de Synres Well in gereedheid gebracht. Tussen september 2014 en april 
2015 hopen we een flink aantal boringen te kunnen verrichten, maar dat hangt van de financiering af. 
Waterboringen zijn duur: 6.000 euro! Sponsors betalen de helft van dat bedrag en de andere helft proberen 
we aan te vullen vanuit het project of externe sponsoring. Commerciële bedrijven rekenen het drievoudige. Het 
Kenia Project heeft echter alleen humanitaire doelstellingen niet gericht op winstbejag. Met onze waterboor 
installatie zouden we honderdduizenden dorstigen aan drinkwater kunnen helpen als er voldoende sponsors 
zouden zijn. Gemiddeld staat er in elke borehole 8 -10 meter water!!! Alleen, zonder boor kun je daar niet ko-
men. Wij hebben die en vertrouwen op de benodigde steun waar dan ook vandaan. Sponsors mogen zelf een 
naam geven aan de bron, die zeer duurzaam is.  
 

TAMANI JUNIOR SCHOOL 
 

Na het bouwen van meer dan 50 scholen, die zijn overgedragen aan Kenia, zijn we dus in 2012 begonnen met 
een eigen school, die grotendeels afhankelijk is van sponsoring uit Nederland. Het is een ideaal, dat wij al lan-



ge tijd wilden realiseren. We willen iedereen laten zien, dat het mogelijk is om in een zeer afgelegen geïso-
leerd arm gebied onderwijs op hoog niveau te geven. Niet speciaal voor de rijken, maar juist voornamelijk voor 
de armen. We hebben natuurlijk wel leerlingen uit de meer welgestelde milieus, maar een grote meerderheid 
is arm, straatarm. Wel intelligent en gemotiveerd, want dat zijn voorwaarden voor toelating. Ruim 80 kinderen 
worden vanuit Nederland gesponsord en zouden anders nooit op Tamani kunnen zitten. Hoewel de faciliteiten 
uitgebreid zijn, is het schoolgeld toch laag, want anders zouden de meeste niet gesponsorde kinderen en hun 
ouders niet naar Tamani kunnen komen. Dat houdt tevens in, dat financiële steun vanuit Nederland onont-
beerlijk is voor de exploitatie. Om toegelaten te worden doen alle kinderen een toelatingstest, waarbij ze mini-
maal 350 punten moeten scoren uit een maximaal aantal van 500. Dat is het vaste aantal maximale punten, 
dat gehaald kan worden bij toetsen en examens in Kenia. Als een school het gemiddelde aantal van 400 haalt, 
hoort die bij de top van het land en dat is onze doelstelling: een school op nationaal niveau! Daarbij zijn af-
komst en achtergrond van de leerlingen niet bepalend. Er zit ook een kleine minderheid moslimkinderen op 
school, maar die moeten zich aan de schoolregels aanpassen. Dat betekent onder meer geen hoofdoek, want 
alle kinderen zien er in hun uniform hetzelfde uit. Ook een tulband wordt niet toegestaan. Rijkdom, armoede, 
religieuze overtuiging etc. zijn niet uiterlijk zichtbaar. Tot op heden zijn de vooruitzichten zeer bemoedigend en 
de kinderen voelen zich gelukkig op school in een beschermde omgeving. Ons zoontje Casey is één van de 
leerlingen en hij sluit dit jaar de 3-jarige kleuterschool af. De kinderen in zijn klas KG 3 kunnen allemaal al le-
zen. In januari 2015, het begin van het nieuwe schooljaar, gaat hij naar klas 1 van de basisschool van Tamani. 
 

NIEUWE PROJECT SITE  
 

Op de dag af was 25 juli de dag van het 25-jarig bestaan van het project. Jem-id (Honselersdijk) een innovatief 
bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen van web designs etc., heeft kosteloos een nieuwe moderne site voor 
het Kenia Project ontwikkeld en samengesteld, die op die heuglijke dag gelanceerd werd:  
www.wimvandenburg.nl Daar zijn veel foto’s en achtergrondgegevens te vinden. 
 

VERDER 
 

Het project schenkt veel aandacht aan: werkgelegenheid, economische vooruitgang, gezondheid van leer-
lingen en personeel, armoedebestrijding, voedsel distributies, malaria preventie, medische zorg enz.  
 

SPONSORING 
 

Zonder steun van de achterban zou het project niet succesvol kunnen zijn, omdat wij volledig zelfstandig zon-
der subsidies werkzaam zijn. U kunt op talrijke manieren een bijdrage leveren b.v sponsoren van een school-
kind (€ 250,= per jaar), sponsoren van een leerkracht (€ 150,= per maandsalaris) op Tamani, schoolmeubilair, 
leermiddelen, sport en spel, voedseldistributies, bouwmaterialen, waterboring(en), algemene giften enz. In 
2015 gaan we ons richten op de aanschaf van netbooks / laptops voor het computerlokaal in vleugel 3 van 
Tamani. 
Fiscaal is het heel aantrekkelijk om gedurende een periode van 5 jaar een vast bedrag te sponsoren. Hiervoor 
wordt het formulier 'Periodieke gift in geld' gebruikt, dat niet naar de belastingdienst hoeft te worden opge-
stuurd. Het is allemaal heel eenvoudig. U kunt informatie op de website vinden. 
 
TEN SLOTTE 
 

Aan het begin van deze brief is beschreven hoe wij de moeilijke periode van de terroristische aanvallen heb-
ben doorstaan. Het is niet de eerste keer, dat we geconfronteerd werden met ernstige problemen. We zijn er 
altijd in geslaagd om daar sterker uit te komen dan we er in zijn gegaan. Daar is flexibiliteit, incasserings- en 
doorzettingsvermogen voor nodig. Wat negatief leek, bleek later een positief einde te krijgen. Zo is het al meer 
dan 25 jaar!  De steun, die wij vanuit Nederland en in Kenia hebben ondervonden, heeft er toe bijgedragen om 
door te gaan. Dat heeft veel kracht en motivatie gegeven. Wij willen iedereen, die met ons heeft meegeleefd 
op welke manier dan ook heel, heel hartelijk bedanken. U heeft daarmee een bijdrage geleverd aan een groot 
succes! 
 
Wim van den Burg           
 
St. Ontwikkelingshulp Kenia rek. nr. NL32Rabo032.32.79.333 
St. Tuko Pamoja voor Kenia  rek. nr. NL56Rabo0147.406.552 (ANBI) 
Tel. Nederland (tussen eind november en eind december 2014) 0174-416402 
Tel. in Kenia: 07 - 101 000 47 (via Skype kan ook) 
Website:   www.wimvandenburg.nl 
Facebook: www.facebook.com/WimvandenBurgKeniaProject 
Contact in Nederland: Pedro Mostert (06-39112053 en pean@caiway.nl)     

             



 
 
 
 
 


