HET KENIA PROJECT VOLOP IN ONTWIKKELING!
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De vakantieperiode in Nederland is voorbij en voor ons een gunstig moment om verslag te doen van de werkzaamheden tot nu toe en de plannen voor de komende maanden in 2013. We zijn als gezin begin mei weer naar Kenia gekomen en keren half november terug naar Nederland voor ongeveer 6 weken. Er is eigenlijk nooit stilstand geweest dit
jaar en elke dag opnieuw zien we vooruitgang. Natuurlijk gaat het niet elke dag voor de wind, maar tot nu toe hebben
we iedere tegenslag kunnen pareren en kunnen omzetten in positieve energie. De uitvoering van de projecten verloopt
gelukkig al jarenlang succesvol. Wel moeten we er voor zorgen, dat we het niet te druk hebben. Dat valt niet mee met
de verantwoordelijkheden, die we voelen ten opzichte van de sponsors en de doelstellingen in Kenia. De belangrijkste:
bestrijding van de armoede van zoveel mogelijk mensen, vooral kinderen.

TAMANI JUNIOR SCHOOL (TJS)
Het schoolmotto is: “Dedication and Diligence” = “Toewijding en IJver”. Meer dan 100 leerlingen in 4 klassen
hebben we nu. In juli hebben zij meegedaan aan het Keniaanse equivalent van de Nederlandse CITO toets en ruim
boven het landelijk gemiddelde gepresteerd. Tamani moet een school worden met blijvend goede resultaten. Het is
geen “elite” school, want er zitten tientallen leerlingen op TJS, die thuis in erbarmelijke omstandigheden moeten zien te
overleven. Hieronder talrijke weeskinderen, waarvan er enkelen besmet zijn met het HIV virus. Leerlingen zonder ouders krijgen gratis onderwijs. We hebben sponsors voor 44 jongens en meisjes (€ 250,= per jaar per kind) en hopen,
dat dit aantal zal toenemen.
In januari 2014, het begin van het nieuwe schooljaar in Kenia, zal TJS er 3 nieuwe klassen bij krijgen. We zijn dan ook
een tweede vleugel aan het bouwen met 5 klaslokalen plus een iets kleinere ruimte voor “remedial teaching” (extra
aandacht en bijles). Het leerlingenaantal in 2014 zal rond 200 bedragen. Onze werknemers zijn op dit moment bezig
met het plaatsen van de dakbedekking.
Sanitaire voorzieningen zijn in dit geval essentieel en daarom is in augustus begonnen met de aanleg van een apart
gebouw met toiletten voor 350 kinderen. Inmiddels is het administratieblok zo goed als klaar met daarin een docentenkamer, opslagruimte en een 2-kamer woonruimte voor 2 personen met douche en toiletvoorzieningen, die is bestemd voor het hoofd van de school of een leerkracht.
De ouders van de kinderen, die niet worden gesponsord betalen schoolgeld. TJS krijgt geen subsidie en kan alleen
optimaal draaien als er naast de lage schoolgelden financiële steun uit Nederland beschikbaar blijft. De belangstelling
voor plaatsing is groot voor de nieuwe klassen, die in 2014 toegevoegd worden. Iedere nieuwe leerling (behalve van de
eerste klas) wordt getoetst en zal een ruim voldoende score moeten behalen om toegelaten te kunnen worden. Iedereen krijgt een eerlijke kans. TJS heeft een schoolbus, die geschonken is door een sponsor. Deze bus haalt elke dag
tientallen kinderen, die veraf wonen op en ze worden ’s middags teruggebracht naar verzamelpunten.
NIEUWE KEUKEN VOOR EETZAAL
Vorig jaar is de Tamani eetzaal gebouwd met een aangrenzende lege keukenruimte in de hoop, die later op te kunnen
vullen met kookgelegenheden. De leerlingen komen 3 keer per dag naar de eetzaal tijdens de pauzes en krijgen melk,
fruit, lunch enz. Het koken gebeurde in de personeelskeuken op Farmers’ Court. Daar is een einde aan gekomen. Begin 2013 begon het zoeken naar een uitgebreide keukeninrichting. Dat is uiteindelijk gelukt en die is op maat gemaakt
door een fabriek in Nairobi. Hij is inmiddels geplaatst en in de komende maanden wordt hij uitgeprobeerd en in het
nieuwe schooljaar 2014 in gebruik genomen. In mei werd een e-mail verstuurd en een poging gewaagd om sponsors te
vinden voor deze flinke investering. Binnen 2 uur volgde een reactie met een toezegging van een belangrijke sponsor:
“Bestel hem maar en trek de binnenkomende giften van de kosten af, dan betaal ik de rest.” Geweldig! Wij wisten niet
wat ons overkwam. Uiteraard zullen er foto’s worden gemaakt, die u kunt zien (Facebook, Site, e-mail).

REGENTIJD
Het heeft vanaf april tot half juli ontzettend hard en vaak geregend. Dit heeft in Mpeketoni en de verre omgeving
overstromingen tot gevolg gehad. Veel lemen hutten zijn ingestort en op ondergelopen akkers stond het water soms
wel 2 meter hoog. Op Farmers’ Court en Tamani hebben we geen overlast gehad, omdat we voldoende afwateringssystemen hadden aangelegd. De weersomstandigheden zijn hier elk jaar extreem. Na talrijke gortdroge jaren was het
nu veel te nat. Gelukkig is de overvloedige regenval voorbij en we hebben nu een periode van “normaal” weer met af en
toe een bui. De temperatuur begint op te lopen en de droogte zal naar verwachting toenemen. Pas volgend jaar april
wordt er weer op regen gerekend. Er is hoop op buien in oktober of november (kleine regentijd). Dat zijn fijne maanden
om Kenia te bezoeken.

SHAMBA
We hebben van verscheidene Keniaanse toeleveringsbedrijven gratis hoogwaardige zaden gekregen met
als doel om in september een Open Dag te organiseren voor de bevolking. Mijn vrouw Ann, die manager
van Tamani Junior School is en ook het agrarisch project leidt, organiseert en coördineert de voorbereidingen. De akkers staan vol talrijke producten op keurig afgebakende stukken land. In dit klimaat is het onschadelijk maken ongedierte een grote opgave. Irrigatie is eenvoudig, want we hebben de beschikking over voldoende watervoorziening vanwege de boreholes en de watertoren. Bemesting en compostering maken de
aarde vruchtbaar.
Met onze veestapel gaat het voorspoedig. Er zijn verscheidene kalfjes geboren (eigen kunstmatige inseminatie project) en we hebben nu 12 koeien. Verder meer dan 20 geiten en veel kippen. Ann is in mei begonnen met een broedmachine, die per keer minstens 30 kuikens oplevert. Shamba en vee zijn voedselvoorzieningen voor Farmers’ Court,
ons personeel en de leerlingen van TJS.

MICRO-FINANCIERING
Boeren met een waterput kunnen in aanmerking komen voor een waterpomp en pijpen voor irrigatie. Zij betalen in ongeveer 2 jaar renteloos de helft van de kosten terug. Dit initiatief is opgezet door de Cees Kant Stichting en bevindt zich
in een afrondende fase. CKS zet zich moeiteloos in voor een “watersprookje” i.s.m. het Kenia Project (waterboor).
BOREHOLES EN WATERPUTTEN.
Voor de regentijd begon, werden de volgende boreholes met gedenktekens gerealiseerd: Truton Well, Kolibrie Well
(beiden met handpomp), Jancor Well (met onderwaterpomp). Tijdens de regentijd kan er niet geboord worden. We zijn
nu bezig met 2 traditionele waterputten en hebben geologen benaderd om over enkele weken grondonderzoek te
doen met als doel vanaf oktober weer boringen te gaan verrichten. Dit is wettelijk verplicht. Hierdoor zijn we wel afhankelijk van anderen. We proberen daar een oplossing voor de vinden in overleg met de Keniaanse regeringsautoriteiten.
KENIA PROJECT – 24 JAAR JONG
In 1989 kwam ik voor de eerste keer naar Mpeketoni met 3.000 gulden, geschonken door de zondagsschool Jachin in
Heenweg, waar mijn in 2005 overleden zus Jeanet, leidster was. Tijdens dat eerste bezoek verbleef ik in een lemen
hutje van 3 bij 4 meter. Geen elektriciteit, geen stromend water. De “douche” was een teiltje water met een plastic beker, die ik over me heen goot. Nooit en te nimmer was te bevroeden, dat dit het begin is geweest van een groot ontwikkelingsproject met vele takken. Het zaadje viel waarschijnlijk in vruchtbare grond. Tot 1998 verbleef ik in Mpeketoni
tijdens de Nederlandse schoolvakanties in een lemen hut. Het project is op een nullijn begonnen. Het lijkt heel onwerkelijk, dat er zo veel structureels is bereikt.
In juli 2014 bestaat het Kenia Project 25 jaar. Het is toch wel heel bijzonder, dat er plannen zijn om dan een werkvakantie te laten plaats vinden. Dit is een idee van Ada v.d. Kaaij. In samenwerking met ’s-Gravenzandse kerken is het
plan opgevat om met een groep jongeren 3 weken naar Kenia te komen om mee te gaan bouwen aan de derde vleugel
van Tamani Junior School. Wij hopen, dat dit een succes mag worden en hopen op steun van familie, kerken, sponsors
enz. Motto: “Bouwen in Mpeketoni is bouwen aan jezelf”. TUKO PAMOJA (= SAMEN OP WEG).
PERSOONLIJK

Het gaat goed met ons gezin. Gelukkig blijven we heel gemotiveerd. Natuurlijk zit het weleens tegen, maar
alles is uiteindelijk nog steeds succesvol. Eind goed al goed! Bij tegenslag of problemen tellen we onze zegeningen en dat zijn er heel veel. Er zijn sinds 1989 geen projecten mislukt en dat is op zich al een unicum.
Dat gaat echt niet vanzelf. Creativiteit, flexibiliteit en doorzettingsvermogen zijn daarbij onontbeerlijke eigenschappen. Casey zit goed in zijn vel en gaat graag naar school (TJS). We willen net als elke ouder, dat hij
een onbezorgde jeugd heeft. Goed onderwijs hoort daar bij! Hij is meertalig: Nederlands, Kiswahili en Engels
spreekt hij en Kikuyu begrijpt hij. Hij is 4 jaar en zit nu in KG 2 (Kindergarten = kleuterschool). Daar krijgen
de kinderen spelenderwijs taal, rekenen, godsdienst enz.
In Nederland is het onmogelijk, maar hier heel normaal, dat de kinderen een plaatsing krijgen op basis van
hun resultaten. In zijn klas is Casey nummer 2. Zwakkere leerlingen, die lager op de lijsten staan, lijden daar
echt niet onder. Op Tamani zijn dat er trouwens heel weinig door het hoge gemiddelde.
In juli / augustus zijn we alle drie enkele keren flink ziek geweest door malaria in combinatie met de
Keniaanse homa (= soort griep). In juli maakte ik zelf een keiharde val in de slaapkamer op de tegels en
kwam verkeerd terecht. Niets gebroken, wel wekenlang veel pijn. Het werk ging gewoon door, maar ik ben
wel dankbaar, dat het weer goed gaat. Als je langdurig in zo’n afgelegen gebied als Mpeketoni verblijft, is het
leven niet zonder risico’s. Goede medische voorzieningen zijn er niet. Daarom is het belangrijk om lid te zijn
van de Flying Doctors, die ons zullen komen ophalen als het nodig is.
Laat ik deze keer maar eens openhartig zijn door te melden, dat de terreuracties van Al Shabab ook een
reële bedreiging zijn geweest voor ons gezin in 2011 en 2012. Ik mocht b.v. niet meer naar het strand van
de Indische Oceaan gaan. De autoriteiten (politie en politiek) waarschuwden voor het gevaar van ontvoering.
Meer dan een jaar ben ik er niet geweest en kom er zo graag. Die situatie is sterk verbeterd en het gevaar is
verdwenen. Wel neem ik altijd bewaking mee voor de zekerheid als ik ga. Waakzaamheid blijft geboden.
SPONSORING VAN HET PROJECT
Zonder steun geen project. Wij zijn voor de voortgang van onze activiteiten daarvan afhankelijk. Ons Kenia
Project is structureel, effectief qua opzet en een meerjarenproject gericht op de toekomst. U kunt een specifiek project onderdeel steunen, maar uiteraard zijn algemene giften ook welkom. U kunt veel achtergrond
informatie, foto’s en filmpjes vinden op de site ( www.wimvandenburg.nl ) . We hebben een drukbezochte
Facebook pagina ( https://www.facebook.com/WimvandenBurgKeniaProject ) met actuele beelden en gebeurtenissen. Wij zijn heel dankbaar voor uw morele en / of financiële ondersteuning.
Wim van den Burg
Tel. Nederland: 0174 – 416402
Tel. Kenia: 0900 1530 254 7 101 000 47# (Tele Discount = 30 eurocent per minuut)
IBAN Bankrekeningnummers: NL32 RABO 032.32.79.333 (RABO) = Stichting “Ontwikkelingshulp Kenia” - ’s-Gravenzande
NL56 RABO 014.74.06.552 (RABO) = Steunstichting “Tuko Pamoja voor Kenia” = ANBI
e-mail:
wimkenya@kabelfoon.nl of wimkenya@gmail.com
website: www.wimvandenburg.nl
Pedro Mostert (zaakwaarnemer en contactpersoon in Nederland): tel. 06-47781743 / e-mail: pean@caiway.nl

