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HET MOOISTE VAN EEN GOEDE OPLEIDING IS DAT NIEMAND HET KAN AFPAKKEN
Het jaar 2019 heeft de mensen in Mpeketoni / Kena en omstreken weer veel goeds gebracht door
ons Kenia Project. Eigenlijk is het onvoorstelbaar wat er allemaal in de afgelopen jaren tot stand is
gebracht. De doelstellingen van het project zijn de verbetering van het onderwijs, de medische
voorzieningen, het drinkwater, de landbouw en irrigatie, de economie en de levensomstandigheden van de armen in het algemeen. Al die aspecten zijn enorm verbeterd sinds
juli 1989 toen het Kenia Project het eerste kleine mosterdzaadje in de bodem van Mpeketoni
pootte. Dertig jaar structureel ontwikkelingswerk met uitstekende resultaten en nog veel plannen
voor de toekomst. Het project is springlevend.
Structureel:
Schoolgebouwen: 65 constructies bestaande uit schoolgebouwen en docentenkamers.
Waterpunten: 93 bestaande uit 66 waterputten (gegraven) en 27 boreholes (geboord) inclusief
waterboor machine op een truck.
Latrines: 116 eenvoudige toiletten met een gat in de grond, wel stevig en hygiënisch gebouwd.
Kerk: 1 (1.500 zitplaatsen).
Maria Teresa Gezondheidscentrum inclusief medische apparatuur.
Agrarisch Centrum: Farmers' Court / Kwekershof inclusief vee, pick-ups, tractor, materialen en
apparatuur voor timmerlieden, metselaars, schilders enz.
Vervoersmiddelen: Vrachtauto, Landcruiser, Landrover, Schoolbus enz.
Noodhulp: Voedseldistributies, kleding, schoolgelden, werkgelegenheid, steun aan
hulpbehoevenden in welke vorm dan ook etc.
Het bovenstaande is slechts een beknopte opsomming en kon
alleen maar bereikt worden in de geest van TUKO PAMOJA
(Samen Een). Zonder morele en ﬁnanciële steun vanuit
Nederland, de medewerking van de plaatselijke bevolking,
autoriteiten en het leger in Kenia zou het nooit hebben
kunnen lukken. Natuurlijk is de hoop gevestigd op het feit, dat
dit alles in de toekomst zo zal mogen blijven.
De eerlijkheid gebiedt om ook in te gaan op omstandigheden,
die niet altijd positief waren, want natuurlijk was het niet altijd
rozengeur en maneschijn. De meest ingrijpende gebeurtenissen in het kort: het meemaken van de
bomaanslag in Nairobi, overstromingen door El Nino, droogteperioden met honger,
terroristische aanslag Mpeketoni met bijna 100 doden………
Het project zelf heeft altijd gebloeid en doet dat nog steeds. De zegeningen zijn vele malen
groter in aantal dan de tegenslagen. Alles was negatief was, is uiteindelijk goed afgelopen. Daar
was zonder enige twijfel wel doorzettingsvermogen en ﬂexibiliteit voor nodig. Er is nog maar 1
blanke ontwikkelingswerker in Mpeketoni achtergebleven en de hele kuststrook is door het
Ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds rood ingekleurd. Wie zich hier bevindt, moet het
gebied zo snel mogelijk verlaten en wie dat niet doet, is niet langer meer verzekerd. Wij blijven,
want we kunnen en willen de leden van de bevolking, die het project nodig hebben, niet in de
steek laten. Gelukkig voelen wij ons niet direct bedreigd en hebben wij bescherming van politie en
leger. Voorzichtigheid is uiteraard wel gemaand, we moeten wel altijd op onze hoede zijn. Er
waren tot op heden in 2019 geen aanslagen op burgers te betreuren. Al Shabaab richt hun
aanslagen tegenwoordig hoofdzakelijk op regeringsvertegenwoordigers zoals soldaten en
politieagenten.
De leerlingen van klas 8 op Tamani Junior School hebben in november 2019 voor de tweede keer
deelgenomen aan de landelijke examens K.C.P.E. (Kenya Certiﬁcate of Primary Education).
Inmiddels is bekend geworden, dat de school voor de tweede achtereenvolgende keer de beste
resultaten in de hele provincie (73 scholen) heeft behaald met een gemiddelde van 370 uit 500.
De school, die daarop volgt heeft 20 punten minder. Dit is heel belangrijk voor de toekomst van de

kinderen op twee punten. Indien iemand 350 of meer punten
scoort, komt hij/zij in aanmerking voor plaatsing op de beste
landelijke middelbare scholen in Kenia. Wat vervolgens ook
heel belangrijk is, is het feit,dat de schoolgelden 4 jaar lang
betaald worden. Uiteraard is dat te danken aan buitenlandse
hulp zoals de Wereldbank.
Voor de kinderen op Tamani, die voor het grootste gedeelte
afkomstig zijn uit armoedige families en
omstandigheden, betekent dit, dat onderwijs op Tamari een
ontsnappingsmogelijkheid uit de armoede is. Hun vervolgopleiding is gegarandeerd! Hopelijk
zullen de huidige sponsors van de klas 8 examenleerlingen 2019 bereid zijn om de sponsoring over
te dragen naar een ander kind vanaf 2020. De sponsorbedragen zijn 300 euro per jaar, maar dat is
eigenlijk niet voldoende en daarom zou het ook heel ﬁjn zijn als mensen bereid zouden zijn om
Tamari te steunen in algemene zin voor boeken, schriften en andere lesmaterialen.
Er zijn in 2019 heel veel onderhoudswerkzaamheden geweest. Op Farmers' Court heeft het
hoofdgebouw een compleet nieuw dak gekregen en is het aan de buitenkant helemaal opnieuw
geverfd. Ook de bijgebouwen waaronder de werkplaats van de timmerlieden, de kleedkamer van alle
werknemers en de personeelskeuken, Westland Plaza en de Tuko Pamoja, de onderkomens voor
werknemers, die op Farmers' Court slapen.
Tamani Junior School werd eveneens op talrijke plekken onder handen genomen: de tuinen,
klaslokalen, school meubilair, de eetzaal, keuken, deuren enz.
Verscheidene waterputten werden opgeknapt. Dit is voor ons wel een punt, want zelden krijgen wij
tegemoetkomingen voor onderhoud van mensen voor wij waterputten hebben aangelegd. Er zijn 4
nieuwe waterputten tot stand gekomen: Lucy Well, Baraka Well, Tiny Well en Asante Sana Well.
Onze auto's zoals zoals de pick-ups, vrachtauto, tractor, de Landcruiser, de Landrover etc. verkeren
eveneens weer in perfecte staat. Het ziet er overal prachtig en brandschool uit.
Het klimaat in 2019 was uitstekend. Het hele jaar door heeft
het regelmatig geregend en dat doet het nog steeds. Alle
producten op ons land doen het geweldig en er is voldoende
eten voor de leerlingen van Tamani. De enige belangrijke
voedselproducten, die we van buitenaf moeten kopen zijn
aardappels en bruine bonen. De veestapel doet het ook
goed. Er zijn dit jaar tot nu toe 5 kalveren geboren, die
allemaal van hoge kwaliteitskoeien zijn. Voor de
melkproductie is dat goed.
Voor het vlees gebruiken we lokale koeien, die relatief
goedkoop zijn. We hebben in totaal 20 koeien en dat is
voldoende. Verder hebben we nog geiten en kippen. Dit jaar zijn er ook talrijke voedseldistributies
gedaan, die bestemd waren voor gezinnen, die in honger leven. Elke morgen komen ongeveer de
helft van onze leerlingen zonder ontbijt naar school. Nog erger, regelmatig komt het voor, dat
leerlingen alleen op school te eten krijgen. Voedsel op Tamani is van levensbelang.
Wij wensen u allen een Gezegend/Vrolijk Kerstfeest en een Gezond 2020 toe.
Mede namens de bevolking in Kenia danken wij u voor uw morele en / of ﬁnanciële steun die
onontbeerlijk is voor de voortgang van het Kenia Project.
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