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De eerste maanden van het jaar zijn hier in Mpeketoni ontzettend heet (35 C.) en er is een 
zeer hoge luchtvochtigheid. Dit zijn tekenen van een aanstaande regentijd, die meestal eind 
maart langzaam op gang komt. De meeste gegraven waterputten (eerste waterlaag) staan 
nu droog, maar gelukkig is er voldoende water in de boorschachten (tweede waterlaag). 
We hebben voor het eerst pech met de waterboor, want de compressor moet gerepareerd 
worden. We lieten eerst een technicus overkomen uit Nairobi, maar die concludeerde, dat 
de hele boorinstallatie naar de werkplaats in Nairobi moest. Dat is een hele onderneming, 
want dat is een afstand van 1.200 kilometer. Maar ja, voor het eerst een reparatie in 3 jaar 
lijkt niet al te onwaarschijnlijk. Machines vergen ten slotte onderhoud. Zodra de reparatie 
klaar is gaan we verder met boren. In maart plannen we er minstens vier. Er is inmiddels 
een samenwerkingsverband met de Wilde Ganzen via de Cees Kant Stichting (Arnhem). 
De Wilde Ganzen sponsoren 55% op elke euro, die uw eventuele bijdrage een waarde van 
€ 1,55 geeft. Als er dan ook nog eens  42% belastingaftrek geldt, is het positieve 
rendement van uw gift meer dan 150%!!! Best bijzonder is ook het feit, dat de Keniaanse 
regering via de gouverneur van dit gebied twee keer een financiële bijdrage heeft gedaan, 
die neerkomt op ongeveer de helft van de kosten van een boring. Er zijn mogelijkheden, dat 
deze samenwerking voortgezet wordt. We moeten hierbij wel op onze hoede zijn vanwege 
politieke belangen. Een gouverneur wil namelijk graag herkozen worden en wij willen niet 
voor een politieke kar gespannen worden. Ons project heeft een humanitaire doelstelling en 
wij willen onafhankelijk blijven. Op dit moment verloopt de samenwerking gelukkig goed. 
Het is voor particuliere sponsors of organisaties mogelijk om een boring te sponsoren en 
die een naam te geven, die u kunt uitkiezen.  
 

De laatste tijd hebben we elke dag te kampen met veel stroomuitval. Soms duurt die wel 
een hele werkdag. We hebben wel enkele generatoren, maar die hebben te weinig kracht 
om grotere machines van timmerlieden en lassers te kunnen aandrijven. Bovendien hebben 
we vaak grote hoeveelheden ingevroren vlees in de vrieskist, die niet mag ontdooien. We 
hebben daarom besloten om een generator aan te schaffen, die zowel Farmers’ Court als 
Tamani Junior School van energie kan voorzien. Het gaat in dit geval om een Perkins 20 
KVA. Er komt een automatische schakelaar op, die de generator inschakelt als de stroom 
uitvalt. Dit is een aanzienlijke, maar ook noodzakelijke investering en vereist een 
bekabeling over 100 meter. 
 

Tamani Junior School draait uitstekend. Inmiddels zitten alle 8 klassen vol en de 
inschrijving is gesloten. De eerste regionale toetsen zijn in februari afgenomen en alle 
klassen behaalden de eerste plaats. Dat is een unieke prestatie, die we tot op landelijk 
niveau willen uitbouwen. Tamani heeft nu 220 leerlingen, 80 in de 3 klassen van ECD 
(Early Childhood Development) en 5 klassen Primary (basisschool). Volgend jaar wordt klas 
5 klas 6, in 2017 wordt klas 6 klas 7 en ten slotte wordt klas 7 in 2018 klas 8. De 
basisschool in Kenia heeft namelijk 8 klassen. We nemen geen volledige klas met allemaal 
nieuwe leerlingen van buiten Tamani meer aan. Dit betekent, dat de school in 2018 
volgroeid is en de eerste leerlingen gaan deelnemen aan het landelijk examen. Alle 
basisscholen moeten daar aan meedoen. Dan zal Tamani maximaal 350 leerlingen 
hebben. Op dit moment worden er bijna 90 kinderen gesponsord vanuit Nederland voor  
€ 250,= per jaar. Hiervoor komen alleen kinderen uit armlastige achterstand situaties in 
aanmerking. Sponsoring is nog steeds mogelijk voor kinderen, maar ook in algemene zin. 
Dit najaar willen we namelijk beginnen met computerlessen. Dat betekent, dat we laptops 
uit Nederland gaan meenemen naar Kenia. We kopen ze niet in Kenia, omdat ze hier vaak 
nep zijn. We hopen op sponsors hiervoor. 



In 2014 is het casco gebouwd van vleugel drie van Tamani Junior School. We zijn nu 
bezig met het leggen van de terrazzo vloeren. In de loop van het jaar worden 5 lokalen en 1 
docentenkamer ingericht en geverfd. In januari 2016 wordt het gebouw in gebruik 
genomen. 
In maart wordt begonnen met het bouwen van een “watereiland”. Dat wordt een half open 
ruimte met 12 kranen vlakbij de klaslokalen en de eetzaal. Hier kunnen handen worden 
gewassen voor het eten en er kan water worden gedronken. Het is hier zo warm, dat 
drinken heel belangrijk is om uitdroging te voorkomen. 
 

Op Farmers’ Court is de introductie van zonnebloementeelt een groot succes geworden. 
We gebruiken de pitten in het mengsel van veevoer, maar denken ook aan zonnebloemolie. 
Verder hebben we het plan opgevat om een visvijver aan te leggen om vis te kweken: 
Tilapia en Catfish voor de voedselvoorziening van de leerlingen van Tamani. Hiervoor 
verwijderen we 6 – 8 bananen bomen en het waterreservoir komt dan in het midden van de 
bananenplantage. Hierdoor creëren we voldoende schaduw.  
In onze veestapel hebben we naast geiten, kippen en eenden “crossbreed” koeien, die 
speciaal gefokt worden om in tropisch hete gebieden toch een aanzienlijke melkproductie te 
hebben. Onze koeien geven ongeveer 12 liter melk elk per dag. Wij doen ook aan 
kunstmatige inseminatie. 
 

Het Lamu District waarvan Mpeketoni deel uitmaakt is nog steeds een terroristisch 
gevaarlijk gebied. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zegt hierover: “In de plaats 
Mpeketoni niet ver van de Somalische grens en omgeving kwamen bij verschillende 
aanslagen kort na elkaar bijna 100 mensen om (juni/juli 2014). Reis niet naar het vasteland 
van het district Lamu.  Verblijft u in dit gebied? Verlaat het dan.” Dat hebben mijn vrouw 
Ann, ons zoontje Casey en ik niet gedaan, omdat we de bevolking niet in de steek wilden 
laten. Deze beslissing heeft wel tot gevolg gehad, dat ik de enige blanke in de verre omtrek 
ben. Dat is een zeer vreemde ervaring, maar bang zijn we niet.  We krijgen speciale 
bescherming van het Keniaanse leger, dat naast Farmers’ Court gelegerd is. Daar staan 
ook 2 legerhelikopters. We hebben dagelijks tussen 6 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens 
ook 4 bewapende soldaten in vaste dienst. Wij moeten er niet aan denken, dat er nog een 
keer een aanslag plaats vindt. We hopen en bidden, dat dit nooit meer zal gebeuren.  
 
Ons zoontje Casey zit nu in de eerste klas van de basisschool van Tamani. Hij wordt op 9 
mei 6 jaar. Hij doet het goed en heeft het hier uitstekend naar zijn zin. In april willen we 
enige weken op verlof naar Nederland te komen. Dan zouden we Casey graag tijdelijk een 
Nederlandse school laten bezoeken. Dat is goed voor zijn culturele, educatieve en 
taalkundige ontwikkeling. Bovendien krijgt hij dan ook in Nederland vriendjes.  
 

Indien u vragen heeft over de inhoud van deze brief kunt u altijd contact opnemen via de 
onderstaande gegevens. 
 
Ten slotte willen wij alle sponsors hartelijk bedanken voor de onontbeerlijke morele en 
financiële steun. 
 
 
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 tijdens verlofperiodes) 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)     
             



 
 
 
 
 

 


