TUKO PAMOJA : WE DOEN HET
GEZAMENLIJK
Op 26 november zijn wij aangekomen in Nederland vanuit Kenia voor een verlofperiode
van ongeveer 5 weken. Op 4 januari moeten we terug zijn in Mpeketoni, want dan begint
het nieuwe schooljaar in Kenia, dat in november eindigt. In deze brief wordt u op de
hoogte gebracht hoe het met de projecten in Kenia gaat.
TAMANI JUNIOR SCHOOL
Vanaf januari 2017 zullen ongeveer 260 leerlingen de school bezoeken, verdeeld over
10 klassen: 3 klassen voor de jongsten variërend in leeftijd van 3 tot 6 jaar en 7 klassen
voor de basisschool. Dat komt doordat de lagere school in Kenia bestaat uit 8 klassen. In
2018 zal Tamani voor het eerst een examenklas 8 hebben. Basisonderwijs duurt in
Kenia twee jaar langer dan in Nederland. Daar staat tegenover dat de middelbare school
in Kenia slechts vier jaar duurt.
Het gaat uitstekend op Tamani. In het afgelopen jaar waren de examenresultaten zo
goed, dat de gemiddelde scores van de leerlingen van alle klassen nummer 1 waren in
de regio. Drie keer per jaar zijn er regionale toetsen waaraan meer dan 50 scholen
deelnemen en Tamani had altijd de beste resultaten. Dat willen we natuurlijk graag zo
houden en daar wordt hard aan gewerkt. Van de 260 leerlingen worden er nu 104
gesponsord vanuit Nederland voor een bedrag van 300 euro per jaar per kind.
Inbegrepen zijn salarissen van leerkrachten en ander personeel, alle lesboeken,
schriften, maaltijden, faciliteiten enz. De eerlijkheid gebiedt om te melden, dat dit bedrag
niet alle kosten kan dekken en algemene steun voor de school is hard nodig. De
doelstelling blijft om kansarme kinderen een stevige educatieve basis te geven voor een
goede toekomst. Eigenlijk zou het woord “kansloos” ook gebruikt kunnen worden, omdat
er vooral onder de gesponsorde kinderen velen zijn, die tot die categorie behoren:
wezen, kinderen, die opgevoed worden door hun grootouders, HIV geïnfecteerden,
armlastigen enz. Uiteraard hebben we ook kinderen op school, die ouders hebben, die
het schoolgeld van 300 euro per jaar wel kunnen betalen. Alle kinderen moeten een
toelatingsexamen afleggen en alleen als ze aan de gestelde eisen voldoen, kunnen ze
worden toegelaten. Inmiddels hebben er al weer talrijke toelatingsexamens plaats
gevonden en onder de kinderen, die de vereiste resultaten behaald hebben, bevinden
zich hier opnieuw kinderen, waarvan de ouders het schoolgeld niet of slechts gedeeltelijk
kunnen betalen. De ouders van deze kinderen hopen op sponsors. Algemene giften voor
Tamani voor lesmaterialen en studieboeken worden ook zeer op prijs gesteld.
In januari beginnen we officieel met ICT computerlessen en hebben daarvoor een
docent aangesteld. Tamani is de eerste school, die dat kan aanbieden. Inmiddels
hebben we 20 laptops en een netwerkaansluiting. In dit afgelegen gebied in Kenia was
dat een flinke investering. Voor het internet moeten we b.v. 200 euro per maand betalen.
De belangstelling voor Tamani is groot en alle klassen zullen in januari vol zijn. Begin dit
jaar kregen we belangrijk bezoek. De school heeft een flink terrein van 4 hectare en het
voetbalveld wordt vaak gebruikt als landingsterrein voor helikopters van het leger en de
regering. De belangrijkste bezoeker, die er landde was de President van Kenia, Uhuru
Kenyatta. Zijn komst was een mijlpaal in de korte geschiedenis van Tamani. Hij bleef een
half uur en was vol bewondering voor alles wat hij zag. De opzet van het onderwijs, het

computer lokaal, de prachtige moderne keuken, de bloementuinen, de sport en spel
faciliteiten enz.

FARMERS’ COURT

Dit is de agrarische tak van het project. Zonder de boreholes zou dit een mislukking
zijn geworden, omdat de waterput, die we oorspronkelijk hadden door de huidige droogte
sinds enige weken bijna geen water meer heeft. Veel waterputten, die net als die van
ons ongeveer 12 meter diep zijn, staan droog. Wij hebben echter 2 boreholes op Tamani
en 2 op Farmers’ Court, die tussen de 25 en 30 meter diep zijn tot in de tweede
waterlaag en we hebben vooralsnog ruim voldoende water, dat we met
onderwaterpompen kunnen oppompen. Alle producten kunnen worden geïrrigeerd en
ieder kind heeft goed drinkwater. Het voedsel, dat we telen is ook voldoende voor alle
leerlingen van de school en de lunch van al onze werknemers. In totaal werken er op
Tamani en Farmers’ Court ruim 80 personeels-leden! We telen: bananen, groenten,
sinaasappels, mango’s, meloenen, mais, sorghum, tomaten enz. Er zijn ook twee
visvijvers waarin catfish wordt gekweekt. Verder 16 koeien, 30 geiten, honderden kippen,
enkele eenden enz. Melk, vlees en eieren zijn voldoende voorradig om eten te geven.
Er heerst een enorme droogte in de kuststreek van Kenia. Sinds mei is er geen druppel
regen gevallen en de tweede teelt, die in oktober / november geoogst had moeten
worden, is overal mislukt. Er is al honger en vee begint te sterven. We hebben ook dit
jaar weer enkele waterputten geslagen en geboord, maar dat is natuurlijk niet voldoende
voor de hele bevolking in dit gebied. We doen wat we kunnen. We verwachten wel, dat
we in de komende tijd voedseldistributies zullen moeten doen. Daarbij willen we ons
beperken tot ons personeel en de families van de kinderen die op Tamani zitten. In mei
hebben we iedereen muskietennetten kunnen verstrekken, die door sponsors betaald
zijn. Iedereen is daar zeer dankbaar voor en het aantal malaria gevallen is hierdoor
miniem geworden.
VEILIGHEID
De terroristische dreiging lijkt wel enigszins te zijn afgenomen, maar is nog wel
degelijk aanwezig. Wij worden 24 uur per dag bewaakt door 4 bewapende soldaten. In
juli zijn er op Tamani bewakingscamera’s geplaatst. Buiten Mpeketoni moet ik altijd
onder bewaking reizen. Ik ben de enige blanke, die in Mpeketoni is achter gebleven. Alle
anderen zijn zelf vertrokken of teruggeroepen. Begin dit jaar is een van onze
werknemers het slachtoffer geworden van een lugubere aanval van Al Shabaab. Peter
Ndamberi is 21 jaar oud geworden. U zult begrijpen, dat dit een enorme impact heeft
gehad. Verder hebben drie van onze medewerkers een ernstig ongeluk gehad. Een van
hen heeft weken in coma gelegen, een tweede ligt nog steeds in het ziekenhuis en de
derde is kort geleden verongelukt. Het is dus voor ons een moeilijk jaar geweest. Om de
eenheid te bevorderen hebben we in november een welzijnsfeest gegeven voor alle
werknemers wat een groot succes is geworden. Er is ook op kleine schaal een
verzorgingsstelsel opgezet in combinatie tussen Tamani en Farmers’ Court. Een
beperkt sociaal stelsel voor personeelsleden, die hulp nodig hebben vooral op medisch
gebied.

STEUN
Het project staat volledig op eigen benen en krijgt geen subsidie. Tot 2012 was dat nog
wel het geval, maar de Nederlandse regering heeft ontwikkelingshulp drastisch beperkt.
We zijn dus afhankelijk van kerken, organisaties, bedrijven en particulieren. Het project is
een ANBI instelling en dat betekent, dat u fiscaal voordeel van een bijdrage kunt
hebben. Het is noodzakelijk om dan het ANBI rekening nummer te gebruiken
(NL56Rabo0147.406.552). Dit nummer is ook belangrijk in geval van een legaat, want
dan hoeft er helemaal geen belasting betaald te worden. Als u een periodieke gift wilt
doen en u voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte
inkomstenbelasting, zonder dat u rekening hoeft te houden met een drempel. Er moet
dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het ons project.
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld
wilt doen. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte dat door ons ingevuld
dient te worden. Indien u van dit formulier gebruik wenst te maken kunt u dat kenbaar
maken door te mailen of bellen naar: pean@caiway.nl , wimkenya@kabelfoon.nl of 06391112053 Het formulier kan worden gedownload: http://www.wimvandenburg.nl/Maakeen-donatie Wij kunnen u helpen met het invullen.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende op de hoogte heb gebracht van ons werk en onze
doelstellingen. Uiteraard wil ik iedereen, die het project een warm hart toedraagt
bedanken voor uw belangstelling en steun, die onontbeerlijk is.
Wim van den Burg - Projectleider
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