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Beste donateurs en andere geïnteresseerde lezers, 
Met deze nieuwsbrief wil ik jullie op de hoogte brengen van de 
recente activiteiten van de Stichting Maji Maendeleo Afrika in Kenia 
- Loita en de plaatselijke ontwikkelingen. 
Tijdens mijn verblijf in Kenia van 12 maart tot 1 april 2012 heb ik de  
projectlocaties bezocht en met de contactpersonen en de betrokken  
mensen gesproken over de gang van zaken en de ontwikkelingen. 

 
Inhoud van deze nieuwsbrief  

- TEMA. De voorlichting over het alternatief voor vrouwenbesnijdenis. 
- Bijenhouderij 
- Support onderwijs niet besneden meisjes op Secondary School 
- Primary Onderwijs 
- Water  
- Kennis en deskundigheid verwerven over watergeleiding en projectmanagement 
- Financieel overzicht 2010 en 2011 

 
TEMA 
Maji steunt de vrouwengroep TEMA zodat zij in staat is om bijeenkomsten en workshops te 
organiseren voor ouders en meisjes waarin de besnijdenis en het mogelijke alternatief aan de orde 
worden gesteld (AROP = Alternative Rite Of Passage). Die bijeenkomsten vinden plaats in de 
verschillende dorpen in en rondom Entashata en Entesekera. In 2011 zijn er 10 van deze 
bijeenkomsten georganiseerd. Er wordt voorlichting gegeven over de risico’s en gevolgen van het 
besnijden van meisjes en over gezondheidsonderwerpen in het algemeen. Zij dragen op die manier 
kennis over en bewerkstelligen een verandering van 
denken over het onderwerp van besnijdenis. De 
discussie is in volle gang. Het aantal ouders dat het 
gebruik van een alternatief ritueel voorstaat, groeit 
gestaag. De vrouwengroepen worden talrijker en 
sterker. Ook neemt het aantal meisjes, dat door het 
alternatieve ritueel gaan en dus niet besneden 
worden, toe. 
Daaruit blijkt dat het werk van TEMA effect heeft. 
Er is sprake van één betaalde kracht (door Zwitsere 
stichting ‘Fastenopfer’ gefinancierd) en verder 
alleen vrijwilligers. De steun van Maji betreft de 
kosten voor materiaal, reis- en verblijfkosten. 
 
Bijenhouderij 
De bedoeling van de bijenhouderij is dat de vrouwen hiermee een kleine winst zullen kunnen 
genereren en daarmee een stukje onafhankelijkheid. De hoop is dat zij dan ook sterker komen te staan 
wat betreft hun standpunt over de besnijdenis. 
In 2011 is de bijenhouderij van Entashata gestart met behulp van een financiering van Maji (zie 
Nieuwsbrief December 2011). De bijenkasten hebben hun definitieve plek gekregen en 50% van de 
kasten is door bijen in gebruikgenomen. In oktober is de financiering van een tweede bijenhouderij 
door Maji toegezegd aan een groep AROP vrouwen in Nairotia, niet ver van Entesekera. In de 
ontmoeting met de vrouwen daar is mij verteld dat er discussie is geweest over de locatie waardoor de 
bouw vertraagd is.  
 



Missie Secondary School Entesekera 
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Zij hebben nu een plek gevonden en ook verkregen, ondersteund en daarmee 
formeel gemaakt door de DO (District Officer), de hoogste vertegenwoordiger 
van de Keniaanse overheid.  
Het materiaal is inmiddels aangekocht en er is gestart met de opbouw. De 
vrouwen zijn blij en hebben mij gevraagd hun dank aan de donateurs van Maji 

    over te brengen. Bij deze doe ik dat graag. 
 
Support Secondary School voor niet besneden meisjes 
Ook in 2011 heeft Maji het voor een aantal meisjes mogelijk gemaakt onderwijs te volgen in het 
Secondary (Middelbaar) onderwijs door het schoolgeld te betalen (ca. € 200,00 per meisje, per 
schooljaar). In 2011 waren dat 9 meisjes bij aanvang van het schooljaar. Helaas zijn er drie meisjes 
voortijdig gestopt vanwege zwangerschap. Bij navraag bleek dat hier geen sprake is geweest van 
geweld of dwang. Wel worden maatregelen genomen om de mannen die meisjes zwanger maken, te 
vervolgen. Het zijn minderjarige meisjes en ook in Kenia is sex met minderjarigen strafbaar. 
De betreffende drie meisjes zullen door TEMA gestimuleerd worden om het onderwijs te vervolgen na 
de bevalling. De groei van het aantal AROP meisjes heeft ook effect op dit project van Maji. Voor het 
schooljaar 2012 is inmiddels besloten om 16 meisjes te steunen in het volgen van secondary onderwijs.  
 

 
Primary Onderwijs 
Het primary onderwijs groeit gestaag door. De school in Entesekera heeft een nieuw schoolgebouw 
erbij met 5 klaslokalen en telt nu zo’n 500 leerlingen. Ook de school in Empurputia groeit met nu ca. 
160 leerlingen. De voorbereiding voor een tweede schoolgebouw is gestart. De bouw wordt bekostigd 
uit de opbrengst van de harambee in november vorig jaar die 1,5 miljoen shilling heeft opgebracht. 
De contactpersonen hebben aangegeven weer met een verzoek te komen om ook weer in 2012 voor 
een aantal leerlingen de schoolbijdrage te betalen (in 2011 heeft Maji voor 80 leerlingen de bijdrage 
betaald). We wachten hun verzoek af. 
 
Water 
Tijdens een op mijn verzoek georganiseerd overleg met ´elders´ is hen gevraagd wat hun grootste zorg 
is nu en voor de nabije toekomst. Het antwoord was overduidelijk ´Water´. De zorg over voldoende 
regenwater en water voor consumptie staat zonder twijfel op één. Door de klimaatverandering 
verschuiven de regentijden en ook de hoeveelheden. Dit heeft logischerwijs ook een direct effect op de 
beschikbaarheid van voldoende drinkwater. Onze stichting zal zich ook weer meer met water moeten 
gaan bezighouden en daarmee haar naam eer aan doen (Maji betekent Water). Vanuit waterbronnen in 
de heuvels van de Loita Hills wordt water door pijpleidingen geleid naar scholen, winkels en huizen. 
Ray Focht was daarin een drijvende kracht. Zo heeft hij ook een waterleiding aangelegd vanaf een 
bron naar de primary school in Entesekera. Daar is echter een probleem ontstaan. De leiding is ergens 
geblokkeerd. De kennis om dit probleem op te lossen, alsook het initiatief en daadkracht ontbreken. 
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Er is nu een afspraak gemaakt tussen Jonas Putwai (onze contactpersoon) en 
Timothy Keiwua, de headmaster van de primary school. De afspraak houdt in 
dat de school de verantwoordelijkheid neemt voor het onderhoud en de groep 
van Jonas verantwoordelijk zal zijn voor het uitvoeren van het onderhoud van 
de waterleiding en het beschermen van de source.  

Dat leerlingen nu elke dag naar de rivier moeten om water te halen, water van heel slechte kwaliteit, 
kan zo worden gestopt. Zo heeft Maji ook hieraan, door advisering, een bijdrage kunnen leveren. 
Een soortgelijk probleem doet zich ook voor bij de waterleiding naar de winkels in Entesekera. Ook 
daar zal een regeling getroffen moeten worden over onderhoud en wie daarvoor verantwoordelijk zijn 
en daarvoor willen betalen. Later zal worden bezien of Maji hierin een rol zal hebben. 
 
 
Kennis en deskundigheid verwerven over watergeleiding en projectmanagement 
Gebleken is dat de kennis en deskundigheid die Ray Focht inbracht zeer gemist wordt. Dat heeft direct 
een effect op het voortzetten van het brengen van water naar de mensen door het aanleggen van 
leidingen vanuit de heuvels. Er zijn meerdere bronnen waar het water kan worden ingenomen. Naast 
het gebrek aan fondsen voor de financiering is het ontbreken van de benodigde kennis en expertise een 
belangrijke factor die maakt dat deze ontwikkeling is gestopt of op z’n minst vertraagd.  
Ter plekke is het idee ontstaan om één of twee leden van de self help group van Jonas Putwai een 
opleiding te laten volgen waar zij de basiskennis en expertise kunnen verwerven op het gebied van het  
leggen van leidingen en basis loodgieters kennis en technieken. 

 
 
Daarnaast is er behoefte aan projectmanagement kennis en vaardigheden waaronder ook de kennis van 
het maken van plannen en budgetten. Op dit moment is die kennis niet of zeer gebrekkig aanwezig. Dit 
heeft tot gevolg dat goede plannen ontbreken en het verwerven van fondsen voor het realiseren van de 
plannen moeizaam verloopt. Hetzelfde geldt voor het initiëren en managen van projecten. 
Onze contactpersoon Jonas Putwai zal in samenspraak met collega’s een voorstel indienen voor een 
educatieprogramma gericht op deze kennis en expertise. Zodra het voorstel binnen is, zal het bestuur 
daarover een besluit nemen. Contacten met een stichting in het noorden van Nederland kunnen 
misschien leiden tot een extra ondersteuning van deze activiteiten. Daarover meer in een volgende 
nieuwsbrief. 
  
 
 

Aanleg van een waterleiding 
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Financieel overzicht 2010 en 2011 
Als laatste in deze nieuwsbrief een kort financieel overzicht waarin de uitgaven 
(kosten) en inkomsten (giften) in 2010 en 2011 zijn weergegeven. Het grote 

verschil tussen de inkomsten in 2010 en die in 2011 wordt verklaard door de donatie van de ING uit 
het ‘Goede Doelen Fonds’ bestemd voor TEMA, inclusief de support van meisjes in het secondary 
onderwijs en het Bijenhouderij project. In het resultaat 2011 zit dan ook nog een aanzienlijk 
gereserveerd bedrag voor genoemde projecten. Over de inhoud van de projecten is in de loop van de 
tijd in de nieuwsbrieven bericht.  
 
 
 Totaal Uitgaven 2010     

 
 Totaal Inkomsten 2010 
 
 
 
 Totaal Resultaat 2010 
 
 
 
 
 

 
 
 Totaal Uitgaven 2011 

 
       Totaal Inkomsten 2011 

   
 

 
       Totaal Resultaat 2011 

 
 

         

* Betreft uitgaven uit bestemmingsgiften 
 
 

PROJECTEN  
TEMA  €      2.073,25  
School Empurputia  €         629,37  
Totaal projecten  €      2.702,62  
  
Totaal Transport/vervoer  €         152,47  
Totaal Organisatiekosten  €         165,74  
Totaal Overige kosten  €           61,88  
  

Totaal Generaal  €      3.082,71 
  

Totaal Generaal  €      4.026,50 

Totaal Generaal  €         943,79 

PROJECTEN  
Studie Samuel Kihanya W *  €      2.206,98  
Studie Ilkerin *  €      1.042,26  
Voedsel armen  €           16,35  
Bijen  €         922,41  
TEMA  €      1.797,53  
School Empurputia  €           95,57  
Totaal projecten  €      6.081,11  
  
Totaal Transport/vervoer  €         266,84  
Totaal Organisatiekosten  €         247,16  
Totaal Overige kosten  €         148,47  
  
Totaal Generaal  €      6.743,57 
  

Totaal Generaal €     15.465,00 

Totaal Generaal €       8.721,43 

Biljet 1000 Keniaanse shilling 
Waarde: ca. € 9,10 
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Tot slot  
De ontwikkelingen in Entesekera en omgeving gaan door en de gemeenschap 
toont meer en meer initiatieven. De veranderingen gaan langzaam, maar 
gestaag. De ontsluiting van het gebied door de beschikbaarheid van mobiele 

telefonie en internet heeft een zeer sterk effect op de veranderingen. Veel van de jongere Maasai 
willen verandering. De groei van het aantal schoolgaande Maasai kinderen en de ontwikkelingen in het 
onderwijs in combinatie met de economische ontwikkelingen in Kenia zullen ongetwijfeld tot een 
versnelling van veranderingen gaan leiden. We zullen dat nauwlettend volgen in het gebied waar Maji 
actief is. 
 
Maji ondersteunt op verschillende gebieden de ontwikkelingen en Maji doet dat namens u.  
De Maasai mensen in Loita weten van uw bestaan, de donateurs van Maji, en zijn u zeer dankbaar voor 
uw betrokkenheid en hulp bij hun ontwikkeling en vooruitgang. 
 
Het werk is alleen mogelijk met uw steun! 
Ook wordt Maji gesteund wanneer u aan vrienden, familie, kennissen, collega’s vertelt over het 
werk van Maji en hen enthousiast maakt om onze website te bezoeken en ons werk ook te 
steunen.  
 
Weet dat de Stichting Maji Maendeleo Afrika door de overheid is erkend als een Algemeen Nut 
Beoogde Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften voor de inkomstenbelasting kunnen worden 
afgetrokken. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

Alle donateurs en andere schenkers van giften, heel erg bedankt! Jullie support is heel belangrijk.  
 
Wicher Wildeboer    
Voorzitter 
 
Stichting Maji Maendeleo Afrika  ING 3095780 
Belgischezoom 1    t.n.v. Stichting Maji Maendeleo Afrika 
2912 GC Nieuwerkerk a/d IJssel  Nieuwerkerk a/d IJssel 
 
      Uw reacties s.v.p. naar info@mmafrika.com 

 
 
Indien u niet langer berichten van de Stichting Maji Maendeleo Afrika wenst te ontvangen, laat ons dat weten door een mail 
te sturen naar info@mmafrika.com m.v.v. “Stop toezenden info”  


