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Beste donateur en andere geïnteresseerde lezer, 
In oktober heb ik in een kort bericht de reis naar Kenia/Loita  
aangekondigd. Van deze reis, die duurde van 4 tot 21 november,  
en van de ontwikkelingen, wil ik jullie graag op de hoogte  
brengen middels deze nieuwsbrief. 

 
Het is opnieuw een reis vol met gebeurtenissen, ervaringen en contacten. Zo verloor de taxi van 
Nairobi naar Narok bijna zijn achterbumper en braken de bouten van het linker achterwiel af. 
Verrassende snel is één en ander gerepareerd. Ondanks de rijstijl van de chauffeur, een volleerde 
kamikaze – vooral bij inhaalmanoeuvres – zijn Ray en ik heel en gezond in Narok gearriveerd. De 
gebruikelijke inkopen gedaan in Narok en bezoek gebracht aan de garagehouder waar Ray zijn 
Landcruiser in onderhoud heeft. Een liberale moslim – oorspronkelijk uit India – die met liefde over 
zijn vader vertelt. Zijn vader hanteerde het uitgangspunt: “all people are equal”. Een bijzondere 
ontmoeting in een prachtig huis met landgoed er omheen. Met trots vertelt hij hoe hij dat in 20 jaar 
heeft opgebouwd. 
Met Priscah in Narok papier, pennen, stiften en boeken ingekocht 
van het geld uit de verkoop van de tekenblokken (actie van collega 
Dick Zaat – opbrengst ruim € 300). Bestemd voor de 6 primary 
schools in Loita waar de groep van Tema actief is. Bij 2 scholen 
heb ik het schoolmateriaal zelf kunnen overhandigen. Voor het 
materiaal voor de andere scholen zullen Priscah en George zorgen. 
Dat geldt ook voor de calculators die Jan Scheffer heeft meege-
geven vanuit Nederland voor de scholen. Met dank daarvoor. 
 
In het camp in Entesekera is sinds mijn vorig bezoek veel veranderd. Jonas en Elizabeth hebben het 
dubbele huisje achter dat van Ray betrokken. De kinderen slapen in het losstaande huisje dat tevens als 
keuken dient. Jonas en Elizabeth hebben slechts een paar maanden in hun boma (zie verslag trouwerij 
december 2009) gewoond. Ook voor hen inmiddels te primitief. Naast het kamp heeft Jonas een groot 
stuk landbouwgrond (chamba) ontgonnen waar nu diverse groenten groeien waaronder veel tomaten. 
Daar heel veel mensen dit jaar tomaten oogsten, is die markt ingestort. Ook op dit economisch terrein 
kunnen ze nog wat leren.  
Naast de chamba bouwt Jonas een gebouwtje (3 ruimtes) dat een soort gemeenschapscentrum moet 
worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, vergaderen, wat drinken en wat eten zonder door 
bijvoorbeeld dronken lui te worden lastiggevallen. De muren staan nu en tijdens mijn bezoek wordt 
met de daken begonnen Het heeft al de naam gekregen van ‘Countryclub’ en ik ben al lid geworden.  
 
De op dit moment belangrijkste zaken te melden over de projecten 
 
TEMA 
De voorlichting en kennisoverdracht over women circumcision vindt door het jaar heen op 
verschillende momenten en locaties plaats. Zo heeft de Tema-groep contacten met 6 primary scholen 
via welke de ouders benaderd worden. Het is een onderwerp dat leeft en waar discussie over 
plaatsvindt. Het is een proces dat gaat stapje voor stapje. Voor het doorgroeien van de organisatie van 
E.O.O.N./TEMA heeft Maji samen met de Zwitserse organisatie Fastenopfer (50/50) geld beschikbaar 
gesteld voor de aanschaf van een computer en printer. Daarnaast schenkt Fastenopfer een generator 
voor de stroomvoorziening. 
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De vrouwengroep van Tema heeft een verzoek ingediend om hen te steunen bij 
het opzetten van een bijenhouderij, zijnde een inkomen genererende activiteit. 
Tijdens mijn bezoek is daar uitgebreid over gesproken. Inmiddels is een 

bijgesteld plan ingediend. Hierover zal binnenkort door het bestuur van Maji een besluit worden 
genomen. Het zal gaan om een lening die na een aanloopperiode van 3 jaar gefaseerd terugbetaald 
moet gaan worden. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.  
Maji steunt 5 meisjes bij het volgen van secondary onderwijs. Twee van die meisjes heb ik ontmoet in 
Entesekera (foto met Priscah). Zij doen het goed op school en zijn 
een voorbeeld voor anderen om het alternatieve ritueel te doorlopen. 
 
In november is Maji benaderd door een professionele fotografe, 
Anja Ligtenberg, die in contact wilde komen met Tema i.v.m. het 
willen maken van een reportage over alternatieven voor vrouwen-
besnijdenis. Zij is in contact gebracht met Priscah. Dit heeft er toe 
geleid dat zij begin december naar Entesekera/Loita is vertrokken 
en daar aanwezig mag zijn bij twee ceremonies waar 4 meisjes het 
alternatieve ritueel zullen doorlopen. Priscah begeleidt haar. In het 
nieuwe jaar zal met Anja worden bezien hoe haar reportage ook voor het vergroten van de 
(naams)bekendheid van Maji kan worden ingezet. 
 
Primary School Empurputia en Brug/pad door moeras 
De school in Empurputia is inmiddels officieel door de Keniaanse overheid erkend als primary school. 
Dit betekent dat er nu een door de overheid betaalde headmaster is die de leiding genomen heeft en 
naast de school is komen wonen met zijn gezin. Zijn naam is Timothy Keiwua, een Maasai man uit de 
omgeving van Entesekera. De erkenning is mogelijk geworden door de toename van het aantal 

leerlingen. Minimum aantal voor erkenning is 100 
leerlingen. Er zijn nu bijna 120 leerlingen. De 
enorme (snelle) groei van het aantal komt vooral 
door de aanleg van de brug/pad door het moeras. 
Daarmee is het primaire doel van dit project – 
onderwijs meer toegankelijk maken – 
gerealiseerd. De brug/pad zal na de regentijd 
worden versterkt met zandzakken en blue gum 
trees. Dat is tot nu toe blijven liggen. Timothy 
heeft toegezegd daar actie op te ondernemen. 
Door de groei is er opnieuw een tekort aan 
meubilair. Daarom ter plekke de plaatselijke 
timmerman een opdracht gegund voor het maken 
van 5 schoolbanken, 2 bureaus voor onderwijzers 

en 1 kast met slot voor het kantoor. Daarnaast zijn de volgende acties genomen: - papier, pennen, 
stiften, schoollijm, calculator overhandigd aan headmaster; - voor de bouw van toiletten is Ksh 14.000 
(ca. € 140) beschikbaar gesteld; - voor aanschaf van boeken met name voor klas 4 is Ksh 5.000 
gedoneerd;  
- voor aanschaf van school wandkaarten Ksh 1.000. Volgend jaar kan Maji een verzoek tegemoet zien 
voor de hulp bij de bouw van een 3e klaslokaal. Groep 3 heeft nu les in een klein gebouwtje dat 
bedoeld was als keuken. We zien de aanvraag met plan van Timothy tegemoet. 
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Voedselhulp in tijd van schaarste 
In 2009 is voor ca. € 500 aan mais gekocht. De bedoeling was om een voorraad te 
hebben voor de periode dat er weinig of geen voedsel meer zou zijn of te duur 

voor veel van de arme mensen daar in de streek. Een deel zou dan tegen hogere prijs verkocht worden 
en het andere deel zou worden weggegeven als soort van voedselhulp. Met het idee dan de 
aanschafkosten terug te verdienen (verkoop voor hogere prijs) en zo de hulp ‘budgetneutraal’ te 
kunnen doen. Met de beste bedoeling ingezet, maar het heeft niet gewerkt. Het is mislukt. Alle mais is 
ingezet als voedselhulp. Dit doen we, in ieder geval voorlopig, niet meer. 
 
Slachthuis 
In Entesekera heeft een aantal ‘jongeren’ (20-ers en 30-ers) zich georganiseerd in een ‘community help 
group’ – officieel geregistreerd. Zeer bijzonder is dat de groep bestaat uit mannen èn vrouwen! Doel 
van de groep is iets te betekenen voor de gemeenschap 
op gebied van ontwikkeling. Zo helpen zij bij aanleg 
van waterleidingen, controleren die en proberen een 
systeem van onderhoud op te zetten. Daarbij leren ze 
gelijktijdig over aanleg en onderhoud wat hen de 
mogelijkheid biedt daarin werk te verwerven. Vanuit de 
overheid is aan de gemeenschap te kennen gegeven dat 
zij in verband met de hygiëne niet langer het slachten 
van geiten en schapen onder de boom mogen doen. Dat 
is nu algemeen gebruik. Vaak wordt dezelfde plek 
meerder malen gebruikt wat kan leiden tot ziektes. Met 
de groep een Maasai vergadering gehad. Daarin hebben 
zij toelichting gegeven op hun doel en Maji verzocht 
hen te helpen met het bouwen van een slachthuis aan de rand van Entesekera. Het Maji bestuur staat in 
principe positief tegenover dit verzoek. Het is nu wachten op het plan waarna hierover een besluit 
genomen zal worden. Ook hier zal dan sprake zijn van een lening met op termijn aflossingen, omdat 
ook dit uiteindelijk een inkomen genererende activiteit zal worden. 
 
 
Support student 
In augustus hebben wij als gezin in Entesekera een jonge man leren kennen, Samuel Kihanya. 
Hij was al jong wees en is door een Amerikaanse vrouw opgevangen. Zij heeft mogelijk  gemaakt dat 
Samuel onderwijs volgde. De vrouw is sinds twee jaar niet langer in staat Samuel te helpen. Vanaf 
2008 is Samuel in huis bij Ray en heeft hij zijn secondary school – laatste jaar - in Entesekera 
afgemaakt. Hij is daar als student met de hoogste score geëindigd. 
Middelen heeft Samuel niet. Hij bezit letterlijk niets. Sinds er dit najaar bereik voor mobiele telefonie 
en internet is in Entesekera, heeft hij een kleine ‘business’ in het opladen van mobiele telefoons. Hij 
maakt daarvoor gebruik van het zonnepaneel op het huis van Ray en krijgt Ksh 10 (is ca. € 0,10) per 
opgeladen mobiel. Samuel wil heel graag studeren om daarna of al tijdens de studie een baan te 
vinden. In Kenia is het verwerven van een baan zonder diploma nagenoeg uitgesloten. Daar hij 
intelligent is en geïnteresseerd in de ICT, wil hij daar een studie in volgen. Als gezin hebben wij 
Samuel tijdens ons bezoek in ons hart gesloten en nu het plan opgevat hem te steunen bij het volgen 
van een studie. Dat zal – vooralsnog voor één jaar – bestaan uit studiegelden, kosten voor huisvesting 
en levensonderhoud en reiskosten. Met het bestuur van Maji is overeengekomen dat wij dat via de 
stichting zullen laten verlopen. Samuel zal in februari starten met de studie Information Technology 
aan de Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology in Nairobi. 
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Tot zover een update van de op dit moment belangrijkste lopende activiteiten  
en projecten van de Stichting Maji Maendeleo Afrika. 

 
Het is kerstavond en bijna het einde van het jaar 2010. 
Veel verzoeken tot giften kreeg ik de afgelopen weken in mijn brievenbus van de meest uiteenlopende 
goede doelen. Met dat voor ogen laat ik mijn terughoudendheid nu even voor wat het is en doe u allen 
een verzoek. 
 
Als u nog iets kunt en wilt missen voor het werk van Maji, graag!! 
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. 
 
Wij hopen op uw steun in welke vorm dan ook. Alvast bedankt! 
 
Alle donateurs en andere schenkers van giften, heel erg bedankt! Jullie support is heel 
belangrijk en hartverwarmend. Bedankt! 
  
Allen heel goede kerstdagen gewenst en een mooie jaarwisseling met daaropvolgend 
een gezond, liefdevol en gelukkig 2011 
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