RONDZENDBRIEF FEBRUARI 2012
TAMANI JUNIOR SCHOOL
Het is gelukt! Het jaar is goed begonnen. Op 24 januari werd Tamani Junior School geopend.
“Tamani” betekent “Hoop, Verlangen op een Betere Toekomst”. In juni 2011 was begonnen met de
bouw, de eerste fase van dit meerjaren project, dat dus binnen een half jaar met vereende krachten
werd gerealiseerd. Het is de meest unieke school, die we tot nu toe gebouwd hebben. De eerste, die
in eigen beheer wordt gehouden. Er zijn 4 leerkrachten aangenomen uit meer dan 80 sollicitaties. De
inschrijving van maximaal 75 leerlingen was in 3 dagen rond en er is een wachtlijst. Verscheidene
ouders hebben hun kinderen al ingeschreven voor 2013! Er is begonnen met 3 klassen, maar in de
komende jaren wordt dat aantal groter, want er komen er volgens planning 8 klassen bij. Elke klas zal
tussen 25 en 30 leerlingen bevatten met als einddoel ongeveer 300 – 350 leerlingen, goed
beheersbaar dus. De nieuwe school heeft vele voor Keniaanse begrippen ongekende faciliteiten, die
op de site www.wimvandenburg.nl te zien zijn. Er is met een weeskinderen project gestart. Van de 75
ingeschreven kinderen zijn er 11 wees. Het is een privé school, maar deze 11 jongens en meisjes
krijgen gratis onderwijs, lesboeken, voedsel, schoolkleding etc. door sponsoring. Financieel is de
school mogelijk geworden door internationale steun vanuit Nederland en België (Westerlo). De
belangstelling voor de aanpak van het onderwijs op Tamani is in Kenia groot en de verwachtingen zijn
hoog gespannen. We zullen ons volledig inzetten om daaraan te voldoen met als doel het onderwijs
op een hoger niveau te brengen. In Mpeketoni kan slechts 1% van de leerkrachten met een computer
omgaan, maar op Tamani is dat nu al 100%, omdat er computercursussen zijn gegeven.
NIEUWE PRIORITEITEN EN PLANNEN
In maart 2012 willen we graag beginnen met de bouw van een keuken en eetzaal, omdat de kinderen
tussen de middag een lunch krijgen aangeboden. Veel kinderen ontberen dat in Mpeketoni. Het fruit,
de maïs en de groenten worden grotendeels op Farmers’ Court geteeld. Het milieu krijgt ook
aandacht, want om te koken zouden we een biogasinstallatie willen aanleggen. Hoewel Tamani over
een elektriciteitsaansluiting beschikt, behoren zonnepanelen tot de doelstellingen. De stroom valt
namelijk vaak uit. De school wordt volledig door het Kenia Project geëxploiteerd. Wij zijn echter vol
vertrouwen, dat dit kan lukken. Om de continuïteit te waarborgen is het daarom ook mogelijk om
kinderen en / of de school te sponsoren: klaslokalen, keuken, leermiddelen, biogasinstallatie en
andere benodigdheden. Er zijn in de geschiedenis van het project meer dan 50 schoolgebouwen tot
stand gekomen, die aan de Keniaanse bevolking zijn overgedragen. Van Tamani willen we een
voorbeeldschool maken waaraan andere scholen zich zullen optrekken. Het schoolmotto is
“Dedication and Diligence”, wat “Toewijding en Vlijt” betekent.
In de loop van dit jaar willen we graag verder gaan met het bouwen van klaslokalen en
docentenkamers voor de toekomst van Tamani Junior School. Er is eveneens een plan om i.s.m.
Wilde Ganzen, St. Equator Medicare en het ziekenhuis van Mpeketoni een kindervleugel te bouwen.
Ieder heeft toegezegd 1/3 van de kosten bijeen te brengen. Het ziekenhuis heeft echter nog niet aan
haar belofte voldaan.
DORST EN HONGER
Het jaar 2011 is voor de landbouw in Mpeketoni heel slecht geweest. De grote droogte duurde meer
dan een jaar en als gevolg daarvan is slechts ongeveer 2% van de oogst binnengehaald. Bijna alles
verdorde op het land. Op Farmers’ Court was dat niet het geval, omdat daar geïrrigeerd kon worden.
Het waterpeil in de waterputten daalde overal sterk en vele daarvan kwamen droog te staan. De Living
Well en Janet’s Well op Farmers’ Court hebben het gelukkig net gered. Honger en dorst kwamen vaak
voor. Er is een filmpje van Anne-mer Verrips op de site te zien over deze situatie.
WATER VOOR KENIA
De actie “Water voor Kenia” is een enorm succes geworden en hierdoor kon een waterboor installatie
met compressor besteld worden bij het gerenommeerde bedrijf PRD in Nairobi. De boor moest worden
gemaakt in India (www.prddrigs.com) en is inmiddels samen met de compressor aangekomen in
Mombasa, waar de inklaring tijd in beslag neemt. Binnenkort wordt alles naar Nairobi getransporteerd,
waar de installatie op een vrachtauto gemonteerd wordt. Overleg met de waterautoriteiten is al enige

tijd gaande en de boor zal door hen worden geïnspecteerd, waarna een vergunning kan worden
aangevraagd en afgegeven. In overleg met de overheid worden de plaatsen bepaald waar de
waterpompen zullen worden geplaatst. Dit zal een volgende mijlpaal worden voor het Kenia Project.
Dit zal ongetwijfeld een structurele verbetering van de watervoorziening in droogtegebieden tot
gevolg hebben. Zodra de installatie ter beschikking is, zullen er foto’s per e-mail verstuurd en op de
site gezet worden.
RESULTATEN 2011
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Waterputten:
Jewell Well
Majembeni Well
Mikinduni Well / Almelo Well
Sefu Well (All Is Well)
Wolter’s Well
Ziwani Well
Dabasto Well
Adrian’s Well (renovatie)

B) Tien Micro-Krediet benzine waterpompen met pijpen etc. door Cees Kant Stichting en Mr.
Anonymous :
De boeren, die hiervoor in aanmerking kwamen, betalen 50% van de kosten in 2 jaar terug. De helft
wordt bij succes kwijtgescholden. Dit is een irrigatie project voor mensen met goed water in een
waterput op hun shamba (akker). In 2012 gaat deze proef door.
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)

5 lokalen voor de basisschool en 2 voor de leuterschool in Sefu
Schoolmeubilair voor Sefu Primary School en Kilimani Primary School
Werkplaats voor timmerlieden op Farmers’ Court
Begin bouw van Janko House
Onderhoud scholen b.v. vloerreparatie en dakbedekking
8 Toiletten / Latrines in Muhamarani
Medische hulp incl. operatie open rug van de pasgeboren baby Monica
Schoolgelden kansarme kinderen
Schoolboeken en lesmaterialen
Voedseldistributies
Weeskinderen Satellite: kleding, voedsel, medicijnen etc. Dit projectonderdeel wordt geleidelijk
afgebouwd nu er een weeskinderen project in Mpeketoni zelf is opgestart.
N) In 2011 zijn er opnieuw talrijke bezoekers in Mpeketoni geweest om de projecten te bezoeken.
Die mogelijkheid heeft u ook. Uiteraard is vooroverleg noodzakelijk. Het is een onvergetelijke
ervaring voor het leven om dit mee te maken. Ook in 2012 en daarna!
O) enz…………..
Alle sponsors en belangstellenden worden via rondzendbrieven, e-mails en foto’s plus filmpjes op
www.wimvandenburg.nl op de hoogte gehouden.
Er wordt heel veel bereikt ter bestrijding van de armoede op structureel gebied en hierbij wordt de
hoop en de wens uitgesproken, dat dit in de toekomst door mag gaan met morele en financiële steun
van de sponsors.
Asante Sana Wote (Iedereen wordt hartelijk bedankt) en TUKO PAMOJA (We doen het Samen).
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