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Beste donateur en andere geïnteresseerde lezer, 
Het is tijd voor een nieuwsbrief waarmee ik jullie op de hoogte wil 
brengen van de stand van zaken en ontwikkelingen in Kenia/Loita 
voorzover het activiteiten van Maji betreft. Van 30 maart tot 16 april  
2011 heb ik het gebied rondom Entesekera weer bezocht.  

 
Het was een goede reis met veel verschillende onderwerpen van aandacht. Eén daarvan was het 
ongeluk en overlijden van Ray Focht, onze contactpersoon en vriend. De plek van het ongeluk bezocht 
en veel met de vrienden gesproken over wat er is gebeurd en herinneringen opgehaald. Ray is als een 
Maasai elder begraven en volgens die traditie is zijn graf tegenover de ingang van zijn woning. Ik heb 
op een voor mij goede wijze afscheid kunnen nemen. Voor diegenen die de ‘In Memoriam’ nog niet 
gelezen hebben, neem ik die ook in deze nieuwsbrief op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn vlucht verloopt prima. Om ca. 11.30 uur vertrokken en om 20.30 uur (Keniaanse tijd) arriveer ik 
op Jomo Kenyatta Airport. Anja Ligtenberg zit op mij te wachten. Anja is een professionele fotografe 
uit Nederland die ik in contact gebracht heb met Priscah Simpano, de programmamanager van TEMA. 
Anja is hier om foto’s te maken van de alternatieve rituelen voor besnijdenis van meisjes. Zij maakt 
daar dan een artikel van om te verkopen aan één of meerdere tijdschriften. In december afgelopen jaar 
was Anja ook al in Kenia, maar moest zij haar reis na 2 dagen afbreken vanwege familieomstandig-
heden. Het grappige is dat Anja en ik elkaar nog nooit ontmoet hebben en dat dit nu gebeurt in Kenia, 
op het vliegveld van Nairobi. We nemen een taxi naar het Oakwood Hotel midden in het centrum van 
Nairobi. Het is een hotel uit de jaren 50. En dat is te zien. Het hotel heeft een oude lift uit die tijd die 
wordt afgesloten met een metalen hek en wordt met de hand bediend. De kamer is redelijk. We blijven 
een dag extra in Nairobi zodat Anja met de stad kan ‘kennismaken’. Samuel is onze gids. Vrijdag 
reizen we door naar Narok. Priscah vergezelt ons met twee van haar kinderen. In Narok ontmoeten we 
Jonas en Bernard. De begroeting is zeer uitbundig. We zijn erg blij elkaar weer te zien. Tijd om 
boodschappen te doen. Al gauw blijkt dat de voorraad in het camp in Entesekera flink moet worden 
aangevuld. Dat is waarschijnlijk de afgelopen anderhalve maand niet meer gebeurd. Voorheen 
verzorgde Ray dat namelijk.  

In Memoriam 

Op 25 februari 2011 is Ray Focht – onze contactpersoon in Kenia – 
tijdens een wandeling ca. 7 meter diep gevallen en ter plaatse 
overleden. Hij was op dat moment, met een aantal vrienden, zijn 
paarden van Nyeri (niet ver van Nairobi) aan het overbrengen naar 
Entesekera. Dat was hij al lang van plan en nu was het zover. 
Ray woonde al bijna 10 jaar tussen de Maasai in Entesekera en 
werkte daar dagelijks aan het brengen van water naar scholen, 
winkels en huizen. Hij leerde de mannen hoe constructies 
(buizensystemen) aan te leggen waardoor het water uit de bergen 
naar de bestemmingen werd geleid. Ray voelde zich helemaal thuis: 
“This is the place I love, where I want to be and want to die” waren 
zijn woorden. Ray was een bijzonder mens met een groot hart. 
Ray en ik hadden een bijzonder contact van het eerste moment dat 
wij elkaar ontmoetten in 2007. Zijn overlijden is voor mij dan ook 
een groot verlies. Ray regelde ter plekke heel veel voor onze 
stichting Maji. Hij was contact voor de geldstromen, hielp de mensen 
met plannen maken, zorgde voor aankoop en transport en vele 
andere praktische zaken.We zullen hem daarin erg missen. Zo zal 
Ray ook door heel veel mensen in de USA (Wyoming) en in Kenia 
worden gemist. In gedachten zijn wij bij zijn kinderen en klein- 
kinderen en wensen hen sterkte en troost. Ray was 84 jaar. 

 Mede namens het bestuur 

       Wicher Wildeboer 
voorzitter 

 

Ray Focht en Jonas Putwai 
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Een aantal straten in Narok is veranderd in een grote modderpoel. Twee dagen 
geleden is er een fikse overstroming geweest in Narok. Het afvoeren van de 
enorme hoeveelheden regenwater dat uit de heuvels komt en door Narok stroomt, 
is niet goed geregeld. Door verkeerde of onvoldoende constructies is het elk jaar 

raak tijdens de regentijd. Gisteren hebben de bewoners geprotesteerd en het verkeer stilgelegd. Of dat 
zal helpen, moet blijken. De mensen hebben hun hoop gevestigd op de veranderingen die de nieuwe 
grondwet (eind vorig jaar aangenomen) zal moeten gaan brengen. ’s Avonds diner in Chambai. Jonas 
vertelt tijdens het eten over het ongeluk. De volgende dag reizen we door naar Entesekera. Anja zal bij 
Priscah verblijven en ik natuurlijk in het camp. Gedurende mijn verblijf heb ik contact met de bij de 
projecten betrokken mensen. Ook met enkelen die met de vraag komen of Maji het schoolgeld van een 
hun kind of kinderen kan betalen. In twee gevallen is dat toegezegd en via Jonas geregeld. 
 
Primary School Empurputia en Brug/pad door moeras 
Met geld van Maji (november 2010) zijn de schoolmaterialen, het meubilair voor de leraren en de 
toiletten aangeschaft en gebouwd. Bij de toiletten moeten de deuren nog geplaatst, maar mij is 
verzekerd dat ze geplaatst zijn zodra de school weer begint – begin mei. De meubels in het kantoor 
(twee bureaus en een materialenkast) zien er goed uit. De timmerman Vincent heeft opnieuw goed 
werk geleverd. 
 

 
 
De school heeft nu meer dan 120 leerlingen in twee klaslokalen. In januari komen er weer leerlingen 
bij. Het verzoek tot steun bij het bouwen van twee klaslokalen is opnieuw gedaan en nu met een plan, 
een bouwtekening en begroting. Het wordt een apart gebouwtje, opgebouwd van hout. De begroting 
moet nog op een aantal punten worden aangevuld. De totale kosten zullen ca. € 10.000 bedragen. Ik 
heb het schoolcomité beloofd dat ik mijn uiterste best zal doen om het benodigde geld bij elkaar te 
brengen, want ik vind dat deze school, die voorlopig nog zal blijven groeien, dit hard nodig heeft. Het 
is een zeer groot project voor Maji, maar ik heb mijn hoop gevestigd op onze donateurs en de fondsen 
die wij zullen gaan benaderen. Geld bij Jonas achtergelaten voor de aanschaf van stoelen voor bij de 
bureaus (die waren we vergeten) en voor een schoolbord zodat er ook buiten les gegeven kan worden 
tot de nieuwe lokalen er zijn. 
Het pad/brug door het moeras is zwaar beschadigd door de regen. Er is snel groot onderhoud nodig. 
Daartoe bij de belanghebbenden opgeroepen. Als het pad niet wordt hersteld, zal de school niet verder 
groeien en is de bouw van twee klaslokalen niet nodig, zo heb ik hen laten weten. 
 
TEMA en de bijenhouderij 
Een bezoek gebracht aan het plaatsje Mausa, vlakbij de grens met Tanzania. Daar heb ik Priscah en 
George aan het werk gezien met de voorlichting aan een groep primary school meisjes (groep 4 – 8) en 
een grote groep vrouwen, de moeders van de meisjes.  



      NIEUWSBRIEF Mei 2011 (3) 
 
 
Lucy, één van de eerste meisjes die Maji heeft gesponsord voor de secondary 
school, vergezelde ons en vertelde ons haar levensverhaal. Toen Lucy 9 jaar jong 

was wilde haar vader haar laten besnijden. Zij wilde dat niet en liep weg 
van huis en kwam bij Priscah terecht. Die bemiddelde bij de ouders die 
instemden met een alternatief ritueel. Op 14 jarige leeftijd wilde haar vader 
Lucy uithuwelijken aan een oude Maasai man. Lucy weigerde dat en liep 
opnieuw van huis weg. Door de steun van Maji heeft zij vervolgens de 
secondary school kunnen afmaken. Zij is nu werkzaam als vrijwilliger op 
een school en wil graag verpleegster worden. Daarvoor is ze op zoek naar 
een sponsor die haar studie wil financieren.  

Lucy heeft mij gevraagd haar grote dankbaarheid over te 
brengen aan alle donateurs en andere giftgevers van Maji. Bij 
deze doe ik dat heel graag. Het is een voorbeeld van wat met 
kleine geldbedragen al kan worden gedaan en hoe belangrijk die 
bijdragen kunnen zijn voor een mens ver weg.  
Dank jullie wel namens al die mensen.  
Ook een bezoek gebracht aan Enthasata waar de spullen voor de 
bijenhouderij klaar staan om geïnstalleerd te worden. Bijna alle 
bijenkasten zijn inmiddels al in gebruik genomen door bijen. 
Een goed teken. Ook in 2011 steunt Maji de TEMA groep, 
inclusief het schoolgeld voor 7 meisjes op de secondary. 
 

Slachthuis 
Met een vertegenwoordiging van de ‘jongeren’ groep gesproken over het slachthuis. Zij missen Ray 
om hen te helpen een plan te maken. Op mijn laatste dag heb ik een plan meegekregen dat helaas (door 
de haast?) nog niet volledig is. Er is mij toegezegd een compleet plan tegemoet te kunnen zien. Zodra 
het plan er is, zullen sponsors gezocht moeten worden voor de financiering van de bouw. 
 
Transport en Telecommunicatie 

Het is fantastisch dat een groot gebied in Loita en ook 
rondom Entesekera nu telefonisch bereikbaar is en het 
internet toegankelijk. Het zal een groot effect hebben 
op de mogelijkheden en de ontwikkelingen van het 
gebied. Ook is opnieuw gebleken dat de 
beschikbaarheid van transport één van de 
belangrijkste voorwaarden is om ontwikkeling 
mogelijk te maken. Zo had Jonas geen auto 
beschikbaar. Zijn Patrol moet voor reparatie naar 
Narok. Dat kan pas na de regentijd. De Landcruiser 
van Ray is in reparatie in Narok. Een voorbeeld van 
wat dat betekent is de afbouw van de country club. 
Jonas zal geen materialen kunnen halen tenzij hij een 

auto ‘leent’/huurt voor veel geld. Ook zal hij bijvoorbeeld de meubels voor de primary in Empurputia 
niet kunnen brengen. Als we in Narok zijn brengen we een bezoek aan de garage. De Landcruiser ziet 
er niet uit. Is nog meer een ‘wrak’ geworden dan voorheen. Achterdeur ligt eruit en een raam. Hier en 
daar zijn er stukken aan elkaar gelast. Toch wil Jonas de auto mee terug nemen naar Entesekera. Ik 
besluit een bijdrage te doen voor de reparatie vanuit het idee dat Jonas ook de projecten van Maji kan 
blijven ondersteunen met vervoer. 

Priscah bij de bijenkasten 

Lucy 
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 Support student 
Samuel Kihanya start begin mei a.s. met zijn studie Business Information 
Technology aan de Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology  

in Nairobi. Hij is heel erg enthousiast en dankbaar dat hij de support krijgt die het studeren voor hem 
mogelijk maakt. Hij zal ons op de hoogte houden van zijn vorderingen en belevenissen. 
 
Contact Unicef Kenya 
Op mijn laatste dag in Nairobi, vroeg in de ochtend, had ik een afspraak met de manager 
verantwoordelijk voor de afdeling onderwijs van Unicef Kenya. Via ING Changes for Children heb ik 
contact gezocht met Unicef Nederland die mij hebben geïntroduceerd bij Unicef Kenya. Op het 
hoofdkantoor van de Verenigde Naties in Nairobi word ik ontvangen door Kerstin Karlstrom uit 
Zweden. We hebben een goed gesprek. Unicef kan echter rechtstreeks niets voor Maji betekenen. Zij 
doen vooral zaken met overheden en grote NGO’s. Wel geeft Kerstin mij een aantal doorverwijzingen 
en ik ben altijd van harte welkom. We zullen contact zoeken met de opgegeven organisaties. 

 
Tot zover een update van de op dit moment belangrijkste 
lopende activiteiten en projecten van de Stichting Maji 
Maendeleo Afrika. 
 
Bent u nog geen donateur en kunt u en wilt u het werk van 
Maji steunen, 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. We hebben een groei van donateurs en giften hard nodig. 
We willen graag de projecten kunnen uitvoeren en continueren. Zonder die groei zullen deze projecten 
niet realiseerbaar zijn. Wij hopen op uw steun in welke vorm dan ook. Alvast bedankt!  
 
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 en hartverwarmend. Bedankt! 
   

        
Wicher Wildeboer    
Voorzitter 

Stichting Maji Maendeleo Afrika 
      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 


