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Beste donateurs en andere geïnteresseerde lezers, 

 
Deze nieuwsbrief moet ik beginnen met een triest bericht. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door allerlei omstandigheden is deze Nieuwsbrief aan de late kant. Excuses daarvoor. 
In deze nieuwsbrief wil ik jullie op de hoogte brengen van de stand van zaken en de voortgang of 
stagnatie van de projecten in Kenia-Loita, gesteund door de Stichting Maji Maendeleo Afrika. 
 
Nieuw waterproject Entesekera 
Het scholings- en waterproject, mogelijk gemaakt door de Vitus stichting, waarover ik jullie in de 
vorige nieuwsbrief berichtte, heeft vertraging opgelopen. Deze vertraging is onder andere veroorzaakt 
door de vele regen in de laatste maanden van 2012 èn in het begin van het nieuwe jaar. In de directe 
omgeving van onze contactpersoon Jonas is sprake geweest van een aantal zieke familieleden en 
vrienden en enkele ongelukjes. Door veel mensen is een beroep gedaan op Jonas voor hulp en vervoer. 
Ook had hij nog een waterproject elders af te ronden naast zijn werk op en rond zijn chamba. In april 
a.s. zal Jonas een opleiding tot projectmanager volgen. Het is de bedoeling dat hij daarna beter in staat 
zal zijn in het opstellen van plannen, van de daarbij bijbehorende budgettering en rapporten/verslagen 
ter verantwoording. Aansluitend zal hij het project nader definiëren en starten met de werkzaamheden. 

 
Leuk bericht met betrekking tot de Primary 
School in Empurputia 
In de vorige nieuwsbrief heb ik jullie verteld over 
het nieuwe schoolgebouw en het opgeknapte oude 
gebouwtje van de primairy school in Empurputia. 
En dat we als stichting misschien nog iets kunnen 
bijdragen aan de aanschaf van meubilair voor het 
nieuwe gebouw. Wel nu, er is een donateur die zijn 
gasten in verband met zijn huwelijksjubileum 
gevraagd heeft een donatie te doen als cadeau. Een 
heel leuk initiatief dat voor de stichting een bedrag 
van € 1.000 heeft opgeleverd.  
Heel veel dank aan dhr. en mw. P. Don. Het geld is 

bestemd voor de aanschaf van meubilair en ander schoolmateriaal voor de vernieuwde school in 
Empurputia. Het verzoek om met een plan en budgetaanvraag te komen is uitgegaan. 

 
Op 25 december 2012 is overleden onze secretaris en goede vriendin 

 
Inge Radstake-van Duin 

 
Na een periode van bijna vier jaar, na de diagnose ALS, is Inge op eerste    

kerstdag overleden. Zij was zeer geïnteresseerd en betrokken bij het werk van 
de stichting en had een positief kritische bijdrage als bestuurslid. 

Voor haar echtgenoot Rik en de kinderen is het een groot gemis. Onze 
gedachten gaan dan ook uit naar hen. 

Wij zullen Inge missen als bestuurslid, maar vooral als vriendin. 
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TEMA 
Via een aantal korte berichten heeft de projectleider, Priscah Simpano, mij 
laten weten dat alle activiteiten van TEMA hebben plaatsgevonden als gepland. 

Dat betekent voorlichting aan meisjes en hun ouders over de gevolgen van besnijdenis, over 
gezondheid en hygiëne in het algemeen en over het alternatief van besnijdenis. Daarnaast worden voor 
de meisjes workshops georganiseerd over diverse onderwerpen gerelateerd aan besnijdenis, 
gezondheid en dergelijke.  
Het jaarlijks rapport met de verantwoording van de activiteiten en de financiën en de budgetaanvraag 
voor het nieuwe jaar heeft ons nog niet bereikt. De komst is al wel aangekondigd, maar het rapport is 
deze keer laat in vergelijking tot voorgaande jaren. In een volgende nieuwsbrief zal daar verslag over 
gedaan worden. 
 
 
Support Secondary School voor niet besneden meisjes 
Maji heeft in 2012 voor 15 meisjes het schoolgeld 
voor de secondary school betaald. Het verslag 
over hoe het met hen is gegaan in het afgelopen 
jaar maakt onderdeel uit van het eerder genoemde 
rapport. Daarover kan ik nu dus helaas nog niets 
melden. 
De fotografe Anja Ligtenberg, die een 
fotoreportage heeft gemaakt over de alternatieven 
voor de besnijdenis in Loita en Magadi, heeft een 
deel van de opbrengsten van de publicaties van de 
foto’s als gift gedoneerd ten behoeve van TEMA. 
Fantastisch! 
 
 
Goed nieuws over de studie van Samuel Kihanya 

Het voor Samuel Kihanya mogelijk maken om te 
studeren aan de universiteit was tot voor kort een 
particulier initiatief van mijn vrouw en mij. Door 
privé omstandigheden hebben wij een beroep 
moeten doen op de stichting om de financiering 
over te nemen. Na goedkeuring van het bestuur 
hoorde een donateur uit de USA van de situatie en 
bood aan om één jaar studie te garanderen. Kort 
daarop hoorde een relatie van het bestuur het 
verhaal over Samuel en zijn studie. Hij 
garandeerde vervolgens ook één jaar studie! Dat 
betekent dat de financiering van de studie van 
Samuel nu geheel rond is. De aanvulling voor de 
kosten van levensonderhoud en vervoer is 

inmiddels, in de vorm van een gift, ook al toegezegd. Dit was fantastisch nieuws en Samuel was dan 
ook in de zevende hemel toen wij hem dit nieuws vertelden. Hij kan nu als eerste in zijn hele familie 
zijn bachelor gaan halen. Hij studeert “Business Administration and ICT” aan de Mount Kenya 
University in Nairobi. Dank aan de gulle donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt. Dank! 
 

Foto van Anja Ligtenberg 
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Werving nieuwe donateurs 
In de vorige nieuwsbrief is een oproep gedaan tot werving van nieuwe 
donateurs. We hopen dat er sprake zal zijn van een aanwas van donateurs. Ook 
acties tot sponsoring zoals het voorbeeld van het huwelijksjubileum eerder in 

deze nieuwsbrief beschreven of sponsor actie bij het lopen van de marathon van Rotterdam of andere 
ideeën, zijn vanzelfsprekend van harte welkom. We hopen onze activiteiten in Kenya/Loita te kunnen 
continueren en hebben daarvoor, naast de morele steun, een blijvende stroom van donaties en giften 
nodig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Een nieuwe website 
In de vorige nieuwsbrief heb ik aangekondigd dat de website van de stichting Maji Maendeleo Afrika 
in een nieuw jasje gestoken zou worden. Tot mijn spijt moet ik jullie melden dat we nog niet verder 
gekomen zijn dan tot een eerste opzet. Door omstandigheden is het er nog niet van gekomen om de 
vernieuwde website gereed te hebben. Ik hoop dat ik jullie over niet al te lange tijd melding kan doen 
van het feit dat de vernieuwde website ‘in de lucht’ is.  
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Tot slot 
Inmiddels zijn er in Kenia verkiezingen geweest. Het was en is nog steeds een 
spannende tijd voor Kenia.  De gewelddadigheden na de verkiezingen in 2007 
staan nog in het geheugen gegrift. Er vielen toen meer dan duizend doden en 

duizenden mensen sloegen op de vlucht. Langs verschillende diplomatieke wegen is druk uitgeoefend 
op de overheid en andere bestuursorganen in Kenia om vooral voor vreedzame verkiezingen te gaan.  
 
Een “Serious Request” is georganiseerd geweest in Nairobi. Niet om geld in te zamelen, maar om op  
te roepen tot vreedzame verkiezingen. Ook Giel Beele heeft actie gevoerd in de sloppenwijken van 
Nairobi via de plaatselijke radio daar. Veel goede initiatieven die, zoals het er nu naar uitziet, een 
bijdrage hebben geleverd aan redelijk vreedzaam verlopen verkiezingen.  
De internationale gemeenschap, maar vooral de ‘gewone’ mensen in Kenia en dus ook in Loita zijn  
nu gebaat bij een vreedzame voortzetting van het politieke proces. Dat is een voorwaarde voor de 
volgende stappen in de ontwikkeling van de democratie en de ontwikkeling van Kenia in het 
algemeen. Er is economische groei en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op in Kenia. De 
levensstandaard verbetert zichtbaar en merkbaar. Weliswaar langzaam, maar gestaag.  
De stichting Maji Maendeleo Afrika wil, zij het op zeer kleine schaal, daar ook een bijdrage aan 
blijven leveren. 
  
 
 
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.  
Het werk is alleen mogelijk met uw steun!  
 
 
 
 
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”  


