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

Waterproject Primary Entesekera  
 
 
Het waterproject, gericht op 
het beschermen van de bron en  
op de reparatie van de pijplijn 
naar de primary (basis) school 
in Entesekera, is na een lange 
vertraging, nu toch gestart.  
 
 
 

Het project betreft het voorzien van de primary school in Entesekera van schoon drinkwater en bestaat 
uit vier onderdelen, t.w. 

1. Het aanbrengen van beschutting en bescherming van de waterbron. 
2. Het repareren van de door Ray Focht aangelegde waterleiding van de bron naar de school. Deze 

leiding is al een jaar buiten werking. 
3. Het verwerven van kennis en deskundigheid op het gebied van aanleggen, onderhouden en 

repareren van dit soort waterleidingen. Een aantal mannen uit Loita zal een cursus kunnen 
volgen. Deze cursus zal worden gegeven door een deskundige uit Narok of Nairobi. 

4. Het verwerven van kennis en deskundigheid op het gebied van Projectmanagement.  
Jonas Musungu Putuai, onze contactpersoon, is de opleiding Projectmanagement gestart en 
heeft inmiddels de eerste fase van de in totaal 4 fases afgerond. 

Het project is mogelijk gemaakt dankzij een donatie (€ 6.650,00) van de Vitus stichting, gevestigd in 
Leeuwarden.  
 
Er is een doorgang en een ‘weg’ gemaakt naar de waterbron. De bereikbaarheid van de bron was een 
eerste vereiste. De benodigde materialen kunnen nu met de Landrover tot aan de bron gebracht 
worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanleg van een waterleiding in omgeving Entesekera 

Aanleg van de ‘weg’ naar de waterbron De waterbron 



Narotia vrouwen bij de bijenkorven 
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Primary school in Empurputia 
In voorgaande nieuwsbrief is melding gemaakt over het nieuwe schoolgebouw 

in Empurputia. Voor de school hebben we bureaus, stoelen en een boekenkast kunnen laten maken, 
door de plaatselijke timmerman, dankzij een gift van de familie Don. De meubels zijn eind september 
door Jonas bij de school afgeleverd. “ Everybody was very excited and the people (pupils, teachers and 
parents) sends a lot of blessings for the kind and continuous support to their School”. Kortom iedereen 
was zeer enthousiast en dankbaar. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand van zaken met betrekking tot de bijenhouderijen 

 

De bijenhouderij van Entashata, en die van Narotia hebben 
de eerste honing oogst achter de rug. Een oogst van ca. 30 
kg honing. Voorlopig wordt dit aan Maasai verkocht, onder 
andere voor het maken van Maasai bier. Om de honing ook 
in Narok en Nairobi te kunnen verkopen, moet de honing 
bewerkt worden. De daarvoor benodigde apparatuur is al 
wel onderwerp van gesprek geweest, maar er is nog geen 
verzoek met plan en kosten gedaan. Nog niet alle 
bijenkasten waren bezet door een bijenvolk. Er is dus nog 
sprake van uitbreiding zonder extra investeringen.  
We blijven vanzelfsprekend de ontwikkelingen volgen. 
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TEMA 
De activiteiten van TEMA worden ook in 2013 gesteund door Maji.  De 
bijeenkomsten met de vrouwengroepen en de voorlichtingsbijeenkomsten op 

de scholen vormen de kern van de 
activiteiten. Met het organiseren van 
deze voorlichting wordt de verandering 
geïnitieerd en gaande gehouden en 
wordt de discussie elke keer weer 
opgeroepen. 
Onderdeel van het alternatieve ritueel is 
het volgen door de meisjes van één of 
meerdere workshops over gezondheid, 
hygiëne en andere voor opgroeiende 
jonge Maasai vrouwen relevante 
onderwerpen. De workshops worden 
door de projectleiding van TEMA 
georganiseerd. De deelnemende meisjes 
worden opgehaald en gebracht om te 
kunnen deelnemen. Door de financiële 
support van Maji is dit voor TEMA 
mogelijk om te doen. Zoals al vaker 

aangegeven, het besnijden van meisjes zit sterk geworteld in de tradities van de Maasai. Het is een 
project van de lange adem en wij hopen dat wij met de steun van onze donateurs de support van 
TEMA zullen kunnen blijven continueren. Voor 2013 is de steun aan TEMA Ksh 466.000 (€ 4.465,00) 
 
 
Support Secondary School voor niet besneden meisjes 
In 2012 heeft Maji het voor 15 meisjes mogelijk gemaakt onderwijs te volgen in het Secondary 
(Middelbaar) onderwijs. Voor 2013 is door Maji budget beschikbaar gesteld voor het betalen van het 
schoolgeld voor 23 meisjes. In 2009 is Maji deze 
steun gestart voor 3 meisjes. In 2010 ging het om 
5 en in 2011 om 7 meisjes. Dit laat zien dat er 
ontwikkeling is. Langzaam, maar zeker. Maji is 
trots op het kunnen leveren van een bijdrage aan 
deze ontwikkeling. Grote en kleine donaties 
maken dit werk mogelijk. Zo heeft Maji in dit 
voorjaar een donatie van € 810,00 ontvangen van 
het damesdispuut Amendus Amandus (AA), 
een dispuut van de Studentenvereniging Plato in 
Tilburg. Hiervoor heeft het dispuut een 
inzameling gehouden bij de ouders en bekenden 
van de studenten. Een fantastische gift! Mede 
namens de meisjes in Loita gaat onze hartelijk 
dank nogmaals uit naar het dispuut Amendus 
Amandus. Hartstikke bedankt!! 
 
 
 

Deelneemsters aan TEMA Workshop 

Tilburgs damesdispuut Amendus Amandus (AA) 
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Nieuws over de studie van Samuel Kihanya 
In juni heeft Samuel het diploma uitgereikt gekregen. Het betrof het 

diploma van het eerste jaar (soort 
propedeuse). Samen met zijn familie 
en vrienden heeft hij dat gevierd. De 
resultaten dit jaar zijn opnieuw erg 
goed. Ook heeft Samuel af en toe 
werk in de vorm van klusjes met 
computers (reparatie) of websites. Hij 
studeert hard en is ongelooflijk 
dankbaar voor de steun uit Nederland. 
 

 
Een nieuwe website 
In verband met nieuwe eisen die door de overheid gesteld worden aan ANBI erkende stichtingen zal 
voor januari 2014 de website van de Stichting Maji Maendeleo Afrika moeten worden aangepast. 
Daar wordt op dit moment aan gewerkt in samenwerking met ICT United, de webdesigner. 
Wij hopen jullie de website binnenkort te kunnen presenteren. 
 
 
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 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 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”  

Samuel in ceremonie outfit Samuel met schoonzussen 


