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Beste donateurs en andere geïnteresseerde lezers, 
Met deze nieuwsbrief wil ik jullie informeren over de 
ontwikkelingen in Kenia-Loita. 
 

 
 

Waterproject Primary Entesekera  
Voor het waterproject, gericht op het beschermen van de waterbron en op de reparatie van de pijplijn 
naar de primary (basis) school in Entesekera, is de bron vrijgemaakt, een deel van de materialen is 
aangeschaft en er is een start gemaakt met het aanleggen van het fundament voor de bronbescherming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bescherming waterbron 
Ook in de afgelopen periode is er weer sprake geweest van grote vertragingen. Deze vertragingen 
werden onder andere veroorzaakt door: 
1. Zorgen bij de bewoners 

De gemeenschap dichtbij de bron was bezorgd door het idee dat al het water zou verdwijnen door 
de bouw. In een bijeenkomst met die plaatselijke bevolking is er voorlichting gegeven over de 
bouw, het doel en de te verwachten effecten. Ook zijn er afspraken gemaakt. Er zal een afsluiter 
geplaatst worden waarmee de hoeveelheid water die doorstroomt, kan worden gereguleerd. Er zal 
ca. 100 m. stroomafwaarts een soort reservoir worden aangelegd voor vee en irrigatie. Eventueel 
kan er ook nog een waterleiding worden aangelegd naar het nabij gelegen dorpje. Daarvoor zullen 
de bewoners zelf het initiatief moeten nemen. 

2. Het weer 
Het heeft het afgelopen half jaar zoveel meer geregend dan anders dat de wegen onbegaanbaar 
waren. Zelfs de verhuurders van vrachtauto’s durfden het niet aan. Transport van materialen en 
mensen was hierdoor niet mogelijk. Begin maart is transport weer mogelijk geworden. 

3. Studie Jonas 
Wat we al verwacht hadden, maar we zagen geen andere mogelijkheden, is dat het project een 
zware belasting is voor Jonas naast zijn studie, de zorg voor zijn shamba, zijn gezin en de zorg voor 
zijn familie. Hij werkt hard en doet erg zijn best, maar ook hij kan niet alles tegelijk. In maart stond 
het project weer bovenaan zijn lijst totdat hij in april weer naar school moest. 

 
Opleiding “loodgieters” 
Jonas heeft contact gezocht met senior water officers in Narok. De afspraak is gemaakt dat twee 
officers beschikbaar zullen zijn voor de opleiding – theorie en praktijk gekoppeld aan de aanleg en 
reparatie van de pijpleiding – zodra het waterproject zo ver is. 
 
Studie Jonas 
Jonas vordert met zijn studie ‘Projectmanagement’. Het is hard werken, zo heeft hij laten weten, maar 
hij studeert hard en behaalt ook de resultaten. Hij heeft nog ongeveer één jaar studie te gaan. 

Entesekera 



Lucy in 2010 

Bijenkasten 
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TEMA en Support Secondary School voor niet besneden meisjes 
De activiteiten van TEMA worden ook in 2014 weer gesteund door Maji. Zoals 
bekend vormen de bijeenkomsten met de vrouwengroepen en de voorlichtings- 

bijeenkomsten op de scholen de kern van de activiteiten. In de bijeenkomsten en workshops vertellen 
meisjes hun verhaal en ervaringen. Hun ervaringen zijn soms schokkend. Zoals in het geval van Lucy 
die van huis gevlucht is om te ontkomen aan het besneden worden. 
Een moedige daad, want zij werd door haar familie m.n. door haar 
vader, buitengesloten. Door bemiddeling door Priscah (projectleider 
TEMA) heeft de familie haar weer opgenomen. Toen Lucy in de 8e 
klas zat, heeft haar vader afspraken gemaakt over een huwelijk van 
Lucy met een man van 70 jaar die al 5 vrouwen had. Lucy heeft ze 
daarover horen praten en is opnieuw van huis weggegaan. Dankzij de 
steun van TEMA/Maji heeft Lucy de secondary school kunnen doen 
en is vervolgens als assistent onderwijzeres gaan werken op een 
basisschool. Inmiddels is Lucy getrouwd met de man van haar keuze. 
  
Steeds meer families onderschrijven het stoppen van het besnijden van meisjes. Voor hun dochters 
zoeken zij vervolgens sponsors om secondary onderwijs mogelijk te maken.  
 
In 2013 heeft Maji 23 meisjes gesteund zodat zij vervolgonderwijs konden volgen.  
Maji zit hiermee wel aan haar grens en zal voor 2014 ‘een pas op de plaats’ moeten maken. In het aan 
TEMA beschikbaar gestelde budget voor 2014 is ondersteuning van ca. 20 meisjes voorzien. Voor 
2014 is de totale steun aan TEMA Ksh 380.000 (ca. € 3.300,00) 
 
 
Stand van zaken met betrekking tot de bijenhouderijen 

 

De bijenhouderij van Entashata heeft de tweede oogst achter de rug. 
In tegenstelling tot wat is vermeld in de vorige nieuwsbrief is in 
Narotia nog geen sprake geweest van een echte oogst. Een groot deel 
van de bijenkasten was nog niet bevolkt. Inmiddels is daar 
verandering in gekomen en wordt de eerste oogst daar in juni a.s. 
verwacht. 

 
 

De studie van Samuel Kihanya 
Samuel heeft de afgelopen periode weer al zijn examens gehaald.  
Naast de studie is hij een eigen bedrijfje gestart. Hij helpt mensen met 
computerproblemen, installeren van software, kleine reparaties en het  
maken van websites. Het is kleinschalig en zijn studie zal er niet onder  
lijden, zo heeft hij mij laten weten.  
Hij is enthousiast en blijft onverminderd zijn dankbaarheid uiten over  
de support die hij vanuit Nederland ontvangt. Hij heeft mij gevraagd  
die dankbaarheid over te brengen aan jullie allemaal.   
Bij deze. 
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Een nieuwe website 
In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat de website vernieuwd zou worden. Dat is gebeurd en 
sinds januari j.l. is die ‘in de lucht’, www.mmafrika.com. 
De website voldoet nu aan de eisen die gesteld worden 
voor de ANBI erkenning. Informatie over de lopende en 
afgeronde projecten is gebleven. Er is informatie 
toegevoegd over doel en missie van de stichting en het 
beleidsplan. Onder ‘financiën’ is de financiële 
verantwoording opgenomen over 2012. De financiële 
informatie over 2013 zal zo snel mogelijk worden 
toegevoegd. 
 
Onze dank gaat uit naar ICT United die de website heeft 
gemaakt en voor het onderhoud zorgt, gratis, als een gift 
aan de stichting! 
 
Financiën 
De mogelijkheden om projecten te ondersteunen is en blijft afhankelijk van de giften. De stichting 
heeft een aantal vaste donateurs en wordt regelmatig verblijd met incidentele giften. Met oog op de 
continuering van de projecten en dan met name van de activiteiten van TEMA is het nodig dat de 
stichting meer bronnen kan aanboren. Indien iemand een idee heeft, laat het ons weten. 
 
 
ANBI 
De Stichting Maji Maendeleo Afrika is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beoogde 
Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften voor de inkomstenbelasting kunnen worden afgetrokken. 
 
 
Tot slot  
Kunnen wij op u blijven rekenen? Vertel het door aan familie, vrienden en kennissen. 
Het werk is alleen mogelijk met uw steun!  
 
Alle donateurs en andere schenkers van giften, heel erg bedankt!  
Jullie support is en blijft 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”  


