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Beste donateur en geïnteresseerde lezer, 
 

Na een bezoek aan Kenia/Loita in december j.l. is het tijd voor een  
nieuwsbrief. Het bezoek stond in het teken van de bruiloft van  
Jonas Musungu Putwai, onze Maasai contactpersoon. 
Ik wil daar een reisverslag van maken en hoop dat ik dat in maart 
gereed zal hebben. Voor nu een korte impressie. 

 
De bruiloft 
Tijdens de reis naar Entesekera was het duidelijk te zien dat het land te kampen heeft met grote 
droogte. Alles kaal en kadavers van koeien langs de weg. In sommige gebieden is 60% van de 
veestapel door de droogte omgekomen. In Loita Hills was dat ca. 15%. De Hills zijn nog steeds 
groen en er is dus nog te eten voor het vee. 
Het weerzien met Ray, onze 2e contactpersoon, was weer 
broederlijk. Hij is nog steeds zeer actief met waterprojecten. 
Een bezoek aan het nieuwe huis van Jonas en Elisabeth (de bruid). 
De vrouwen hebben een zeer grote boma (Maasai huis) gebouwd. 
Het ligt vlakbij de airstrip. Het is zo’n grote boma dat ik er rechtop in 
kan staan. Er werden al grapjes gemaakt dat Jonas dat speciaal 
voor mij had gedaan.Van de inzegening van de boma en het vuur in 
het huis brengen maken ze ook een klein feestje.  
Een Canadese filmploeg (CBC Canadian Broadcasting Company) 
heeft er opnames van gemaakt. Inmiddels was het gaan regenen – 
buien – voornamelijk ’s avonds en ’s nachts. Dat betekende dat de 
‘wegen’ slecht of niet meer begaanbaar waren gedurende de 
ochtend. Bernard en Ray zijn o.a. vast komen te zitten. Zelf heb ik 
het ook 2x mogen ervaren. Hoe daar mee omgegaan wordt is voor 
mij een van de voorbeelden van hoe men hier in het (dagelijks) 
leven staat. Het gebeurt en vervolgens gaat men rustig aan de slag 
om weer los te komen. Het is zoals het is op dat moment. 
De bruiloft duurde in totaal 3 dagen.  
De eerste dag betrof voorbereidingen zoals het maken van maasai  

schoenen (sandalen uit koeienhuid), beschilderen van 
hoofd, benen en armen. Het ‘wedding panel’ (groep van 
vrienden en familieleden) wordt gekleed in gelijke 
maasai kleding zodat zij herkenbaar zijn als panel. 
Vervolgens vertrekt het gezelschap richting het huis van 
de bruid. Daar is als belangrijkste gebeurtenis een 
ontmoeting tussen de schoonfamilie en de bruidegom 
met the best man, zijn broer en een vriend. Een groot 
deel van de avond vindt in een kleine ruimte met zo’n 20 
mannen een ritueel plaats met uitwisseling van normen 
en waarden en discussie daarover. Ik versta er geen 
woord van, maar aan de toon, de lichaamstaal en de 
energie die daar hangt kan ik de sfeerwisselingen goed 
volgen. Aan het eind van de bijeenkomst is de ‘Maasai 
trouwceremonie’ ten einde. De tweede dag staat in het 
teken van het verlaten van het ouderlijk huis door de 
bruid, de reis naar haar nieuwe thuis en het 
bruiloftsfeest. Met de nodige rituelen en de prachtige 
kleding en sierraden is het een zeer kleurrijk geheel als 
de bruid en bruidegom met gevolg de reis maken naar 
de nieuwe boma. Daar is een grote groep mensen 
verzameld om het feest te vieren. De bruid en bruidegom 
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nemen toespraken en cadeaus in ontvangst. Op vier of vijf plaatsen wordt 
geitenvlees geroosterd en andere gerechten klaargemaakt. Halverwege de 
middag gaat iedereen op één van die plekken eten. Er zijn naar schatting rond 

de 800 mensen op het feest en voor iedereen is er te eten en te 
drinken (thee, soda, bier en eineisho = honing bier). Het feest gaat tot 
diep in de nacht door met zingen, dansen en drinken rondom grote 
vuren. Ik wordt redelijk bijtijds teruggebracht naar het camp zodat ik 
een beetje kan slapen. De derde dag is een mix van maasai 
gebruiken en westerlijke invloeden. Jonas en Elisabeth trouwen voor 
de kerk, met ringwisseling, inzegening, etc. Een volle kerk met veel 
zang en dans gaf een fantastische sfeer. Na de dienst terug naar het 
huis van het bruidspaar voor opnieuw een ‘feestje’. Opnieuw cadeaus 
en toespraken èn een drie verdiepingen hoge bruidstaart !!  
Werkelijk zeer verrassend en voor wat mij betreft niet echt passend in 
deze traditionele maasai bruiloft. Tot slot tegen zonsondergang op de 
heuvel een laatste dronk rondom een groot vuur. Daarmee werd de 
bruiloft afgesloten. Het was voor mij een aaneenschakeling van 
gebeurtenissen, ervaringen en indrukken die bij het lezen van mijn 
dagboek en het bekijken van de foto’s sterk terugkomen. 
 
 
TEMA (‘Tasaru Entito e Maa’ = ‘redt een Maasai meisje’) 
In 2009 heeft Maji het TEMA project gesteund met €1200. Zij hebben daarmee allerlei activiteiten 
gefinancierd. Zoals bijeenkomsten in dorpjes, op scholen en community meetings. 
Kwartaalbijeenkomsten voor de vrouwengroep en bezoeken aan scholen waar voorlichting wordt 
gegeven over besnijdenis, maar vooral ook over gezondheid in het algemeen, Hiv/Aids, e.d. Het 
betreft de financiering van algemene kosten, eten en drinken bij de bijeenkomsten, vervoer (‘taxi’ – 
brandstof), foto’s afdrukken (voorlichting en ‘marketing’). In december is de groep op bezoek 
geweest in de Manyatta en heeft de vertegenwoordiger van TEMA ca. 1000 Maasai mannen en 
vrouwen kunnen toespreken. Het op gang brengen van de discussie over vrouwenbesnijdenis is één 
van de hoofddoelen van de groep. Daarnaast ook de voorlichting en bewustwording over het nut van 
volgen van onderwijs ook voor meisjes. De verandering gaat langzaam, maar hier en daar komt er 
het een en ander opgang. Tijdens mijn bezoek in december ben ik ook gevraagd aan te geven wat ik 
er van vind en ik merkte dat het inmiddels een onderwerp is dat ‘op de agenda staat’. In het kader 
van onderwijs voor meisjes heeft Maji drie meisjes financieel gesteund om onderwijs op Secondary 

School te kunnen (blijven) volgen. 
Binnenkort zullen we dat voor 2010 opnieuw 
moeten bezien en een nieuw besluit over 
nemen. Hetzelfde geldt voor de steun aan 
52 leerlingen van de primary school in 
Entasekera. Maji heeft de schoolbijdrage (€ 
5 per kind) voor deze kinderen betaald om 
te voorkomen dat zij van school zouden 
worden gestuurd omdat hun ouders niet 
(konden / wilden) betalen. 
TEMA heeft haar jaarrapportage opgestuurd 
waarin verantwoording over de ontvangen 
subsidie wordt gegeven en waarin het 
verzoek (budget) voor 2010 wordt gedaan. 
In een volgende nieuwsbrief of rechtstreeks 
via de website zal hierover later worden 
bericht. 

 
 

Bruiloftstaart 
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Primary School Empurputia en de brug/pad door het moeras 
Half december werd het schooljaar afgesloten. In januari is het aantal leerlingen 
weer sterk toegenomen door instroom van nieuwe leerlingen die voor het eerst 

naar school gaan. Vanuit de gemeenschap is de vraag gekomen om hulp bij het bouwen van een 3e 
klaslokaal. Aangegeven dat zij daarvoor met plannen moeten komen. Het lijkt erop dat zij niet weten 
hoe dat te doen. Ik heb Ray en Jonas daarom gevraagd de voor de school verantwoordelijke 
mensen daarmee te helpen. Voor het eventueel steunen van dit project zal de stichting een aparte 
actie moeten gaan voeren om de financiering daarvoor rond te krijgen. Zodra de plannen/voorstellen 
er zijn, zal het bestuur zich er over buigen. We komen daar zeker nog op terug. 
De school staat op het punt een volledige erkenning als primary school te krijgen van de Keniaanse 
overheid. Dat zal ook betekenen dat de school over (iets) meer middelen zal kunnen beschikken. 
Of het 3e lokaal een voorwaarde is voor de erkenning is tot nu toe niet duidelijk geworden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het pad/brug door het moeras heeft de regenbuien tot nu toe ‘overleefd’. De mensen onderhouden 
de brug nu goed. Op hun verzoek te helpen bij het verstevigen van het pad heeft Maji € 300 
gefinancierd voor de aanschaf van blue gum trees (te planten langs de rand van het pad) en zakken 
die met aarde gevuld zullen worden en langs het pad worden gelegd ter versteviging van het pad 
tegen het stromende water. Ray en Jonas coördineren deze actie en helpen bij de uitvoering. 
 
Voedselvoorziening/-hulp 
Maji heeft voor ca.€ 500 aan mais gekocht in het laatste 
kwartaal van 2009. Het is opgeslagen in een ruimte vlak bij 
het camp. De bedoeling daarvan is om vanaf het 1ste 
kwartaal 2010 het mais te verkopen tegen een hogere prijs 
aan de gezinnen die daar geld voor hebben. Daarnaast zal 
aan gezinnen die geen of onvoldoende geld hebben het 
mais gratis worden verstrekt of goedkoop verkocht. Het 
idee is om te bezien of we hier in de buurt van ‘budgettair 
neutraal‘ resultaat kunnen uitkomen. Ik hoop binnenkort 
hierover nader bericht te ontvangen. Het contact via 
internet blijft beperkt zolang er in de omgeving van 
Entasekera geen voorzieningen zijn. 
 
 
Het werk van Maji is kleinschalig. Het is echter ook zeer direct (geen tussenpersonen of instanties) 
en gericht op het verkrijgen van resultaten direct (vb. brug/pad moeras) of op termijn (vb TEMA). 
We richten ons op de activiteiten/projecten waar de bevolking zelf mee komt. We ‘verzinnen’ dus 
geen ontwikkelingsactiviteiten vanuit een ‘westeuropees denken’. De bedoeling/wens is dat Maji wel 
iets groeit, maar in de basis een kleine stichting blijft. Wij hopen dat u als sponsor en/of 
belangstellende Maji daarbij wilt (blijven) helpen. 
 

Voorraad mais 
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OPROEP 
Kent u mensen (familie, vrienden, buren, collega’s) waarvan u  
denkt dat die misschien wel enthousiast zullen zijn of bij wie 

enthousiasme opgewekt kan worden om het werk van Maji Maendeleo Afrika te steunen ? 
Zou u die mensen op de hoogte willen stellen van het bestaan van de Stichting Maji 
Maendeleo Afrika, het werk dat Maji doet en hen willen wijzen op de website ?   Daar staat 
informatie over Maji en de projecten. Naar de nieuwsbrieven en de foto’s (fotoalbum) kan 
ook worden verwezen om een indruk te laten krijgen van het gebied en het werk ter plekke.  
Elke kleine (of grotere) bijdrage helpt Maji bij haar werk. Hoe meer mensen daaraan willen 
meedoen, des temeer Maji daar kan betekenen namens u. Alvast bedankt ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wij stellen uw (blijvende) steun zeer op prijs. Het maakt het voor ons mogelijk de lopende projecten 
te continueren en af te ronden en nieuwe projecten te starten. Wij hopen dat wij op u mogen blijven 
rekenen. 

 
Vriendelijke groet,     

        
Wicher Wildeboer   Stichting Maji Maendeleo Afrika 
Voorzitter    Belgischezoom 1 

    2912 GC Nieuwerkerk a/d IJssel 
     
    Postbank 3095780 
    t.n.v. Stichting Maji Maendeleo Afrika 
    Nieuwerkerk a/d IJssel 

 
Uw reacties s.v.p. naar info@mmafrika.com 

Zoon van Jonas en Elisabeth  
Jonas, Ray en Elisabeth  


