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We kunnen terugkijken op een geslaagd projectjaar 2015. Het is eigenlijk steeds moeilijker te bevatten
wat er allemaal bereikt is en wordt sinds we 26 jaar geleden met niets begonnen. De pijlers van het
project zijn: Farmers’ Court met de landbouw, veeteelt en visserij, Tamani Junior School met het
onderwijs en Tamani Drilling Services met de waterboringen.
FARMERS’ COURT:
De elektriciteitsvoorziening was de afgelopen jaren problematisch. We maakten gebruik van zonneenergie, elektriciteit van Kenya Power en enkele losse kleine generatoren. Heel veel werkzaamheden
worden op FC uitgevoerd, omdat daar de timmerlieden en lassers hun werkzaamheden uitvoeren. Zij
maken en repareren meubilair, deuren, raamkozijnen, agrarische materialen enz. Water moet worden
opgepompt naar watertanks op een toren voor irrigatie. Daar is veel elektriciteit voor nodig. De zonneenergie levert wel voldoende op voor verlichting, maar niet voor dergelijke grote werkzaamheden. Elke
dag valt de elektriciteit van Kenya Power urenlang uit. De werkzaamheden met machines moesten vaak
langdurig onderbroken worden. Dat probleem is voorbij. In het voorjaar konden we een grote generator
kopen. Die levert zo veel elektriciteit, dat we nooit meer zonder stroom hoeven te zitten. Er is voldoende
voor Farmers’ Court en Tamani Junior School. Elk voordeel heeft zijn nadeel, want als Kenya Power
uitvalt, moeten we veel diesel voor de generator gebruiken. De generator kon worden aangeschaft,
omdat het Kenia Project een erfenis kreeg toebedeeld. Ik wil gebruik maken van deze gelegenheid om
te vragen of in dergelijke gevallen de erfenis op naam kan worden gesteld van de Stichting Tuko
Pamoja voor Kenia, omdat er in dat geval geen belasting betaald hoeft te worden. Wij worden uiteraard
pas van een erfenis op de hoogte gesteld na het overlijden van de erflater en kunnen geen
veranderingen meer aanbrengen. Het is jammer als er ongeveer een derde gedeelte naar de belasting
gaat als dat voorkomen kan worden. Aan het einde van deze brief staan de financiële gegevens
vermeld.
We zijn een overkoepelde tweedelige werkplaats aan het bouwen. We hebben een monteur in dienst,
die al het rijdend materieel onderhoudt en repareert. Zijn werkomstandigheden waren nogal primitief en
daarom bouwen we een garage inclusief reparatiemogelijkheden aan de onderkant van bus, pick-up,
vrachtauto, boorinstallatie met truck enz. Er is een ruim twee meter hoge tussenmuur en in het tweede
gedeelte kunnen de lassers werken. Die moesten dat tot nu toe buiten doen, maar dat was
onverantwoord in de hitte van de brandende zon. We besteden eveneens veel aandacht aan het
onderhoud van gebouwen en apparaten.
LANDBOUW
Met de landbouw gaat het voorspoedig. Water hebben we voldoende met 2 boreholes en 1 waterput. De
kwaliteit van het water is uitstekend om te drinken en te irrigeren. Indien we alleen een waterput gehad
zouden hebben, zouden de problemen niet te overzien zijn geweest. De waterboormachine is in alle
opzichten onze redding geweest. Alle producten doen het fantastisch: mais, bonen, kool, uien, tomaten,
ananas, meloenen, zimzim, bananen, sinasappelbomen, papaja’s, mango’s, bloemen, planten enz….
Het overgrote gedeelte gaat naar de voedselvoorzieningen van Farmers’ Court en Tamani Junior
School. Dit jaar zijn er 2 visvijvers aangelegd. In totaal zwemmen daar nu 2.500 vissen in. We hebben
2 soorten:Tilapia en Catfish. Over enkele maanden hopen we de eerste oogst te hebben. De catfish is
de sterkere soort, waarmee we zeer weinig uitval hebben. De tilapia is kwetsbaarder. Aanvankelijk
vonden we elke dag een paar dode tilapia vissen en verloren er ongeveer 100. Al doende leert men,
want de laatste tijd verliezen we er geen enkele meer.
We hebben 17 koeien: 6 melkkoeien met een dagelijkse productie van 50 liter per dag, 2 stieren, 4
kalveren en 5 traditionele koeien (hoofdzakelijk voor vlees). Bevruchting gebeurt hoofdzakelijk door KI.
Verder zijn er ook nog 30 geiten.
TAMANI JUNIOR SCHOOL
De school heeft 238 leerlingen. Op 13 november werd het schooljaar 2015 afgesloten en op 5 januari
2016 beginnen de lessen weer. Dan nemen we de nieuw gebouwde derde vleugel 3 in gebruik: 1
computerlokaal, 4 klaslokalen en 1 docentenkamer. Het is de bedoeling, dat later een klaslokaal een
tweede computerruimte wordt. Dat betekent dus 2 computerlokalen in de toekomst. We hebben echter

pas 6 laptops. Tijdens ons verlof in Nederland kopen we er 4 bij en komen dus op 10. In 2016 hebben
we er 20 nodig en daarom zoeken we naarstig naar sponsors. We kopen ze in Nederland, omdat de
computers in Kenia vaak nep zijn. We kopen laptops, die in de aanbieding zijn gemiddeld voor tussen de
250 en 300 euro per stuk. Daar komen wel accessoires en Windows bij.
Ik ben in mei begonnen met lesgeven in klas 5. Dat is heel fijn om te doen, maar het werd gewoon te
veel, omdat ik als supervisor ook overal toezicht moet houden. In 2016 ga ik wat minder lesgeven.
Samen met een collega doe ik dan klas 6 en neem ik vooral de grammatica voor mijn rekening. Door het
lesgeven leer ik heel veel kinderen en ouders kennen. In november zijn er talrijke gesprekken gevoerd
met ouders en hierdoor kwam ik nog meer te weten over hun achtergronden. Er zitten heel wat kinderen
op Tamani, die zonder steun uit Nederland nooit deze school zouden kunnen bezoeken: wezen, armen,
HIV geïnfecteerden, enz. We zouden graag nog voor ongeveer 10 extra kinderen sponsors willen
hebben op structurele basis. De kosten bedragen 300 euro per jaar. Tamani is volledig zelfstandig en
krijgt geen subsidie. De school is grotendeels afhankelijk van “Goede Samaritanen” zoals de Kenianen
zeggen. Voor sponsoring via St. Tuko Pamaoja voor Kenia geldt voor alle giften belastingvoordeel
(max. 40%)
De resultaten zijn bovengemiddeld TJS wordt beschouwd als de allerbeste school in de kuststreek met
meer dan 50 scholen op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs, faciliteiten, buitenschoolse
activiteiten, voedselvoorziening en prestaties. Alle klassen voor 2015 zijn al vol met een maximum aantal
van 30 leerlingen per klas. In 2016 zal Tamani naar schatting 260 leerlingen hebben.
WATERPUNTEN
De eerste boring in februari was een teleurstelling, want in Pangani werd geen water aangetroffen
ondanks een veelbelovend geologisch rapport. Er volgde nog een probleem, omdat de boorinstallatie
naar Nairobi moest voor een reparatie en grondige onderhoudsbeurt. Desalniettemin hebben we daarna
nog een flink aantal boringen kunnen verrichten, waardoor duizenden mensen toegang kregen tot goed
drinkwater en irrigatie mogelijkheden. De boorinstallatie verkeert weer in uitstekende staat en in 2016
hopen we opnieuw talrijke boringen te kunnen verrichten. De tellers staan op: 59 traditionele gegraven
waterputten en 28 boringen. In totaal: 87 watervoorzieningen. Op naar de 100!
TOT SLOT
Wij willen iedereen bedanken voor de steun, die in 2015 is verleend en hopen, dat we ook in 2016
op u kunnen vertrouwen. Uw hulp is onontbeerlijk voor het Kenia Project.

Wim van den Burg
Projectleider
St. Ontwikkelingshulp Kenia rek. nr. NL32Rabo032.32.79.333
St. Tuko Pamoja voor Kenia rek. nr. NL56Rabo0147.406.552 (ANBI)
e-mail: wimkenya@kabelfoon.nl of wimkenya@gmail.com
Tel. Nederland (alleen tijdens verlof) 0174-416402
Tel. naar Kenia vanuit Nederland: 0900 1530 - 00 254 7 101 000 47# (Telediscount)
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)
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