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

 
 

De studie van Samuel Kihanya 
Samuel houdt ons goed op de hoogte van het verloop van zijn studie op de Mount Kenya University in 
Nairobi en hoe het met hem gaat. Sinds kort heeft hij een vriendin, leuk voor hem. De studie lijdt daar 
niet onder zo laten de cijfers ons zien. Onderstaand overzicht betreft het semester mei – augustus 2014 
en laat zien dat hij één onvoldoende (D) scoort op ‘Network Management’. Verder scoort Samuel vijf 
A’s. Kortom, het gaat erg goed met de studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij laat regelmatig weten hoe bewust hij is van de kansen die hij geboden krijgt dankzij de stichting en 
de mensen die het mogelijk maken. Jullie donateurs dus! 
Een passage uit een email van Samuel hieronder afgedrukt is dan ook voor jullie bestemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waterproject Primary Entesekera  
Over de voortgang van het waterproject is helaas nog geen nieuwe informatie anders dan wat in de 
nieuwsbrief van mei is vermeld. We zijn in afwachting van een rapportage waar wij om gevraagd 
hebben. De rapportage moet zicht geven over de stand van zaken en voortgang van het project voor 
wat betreft de bescherming van de waterbron, de aanleg/reparatie van de pijplijn en de organisatie van 
de opleiding van “loodgieters”. De opleiding van Jonas – projectmanagement – verloopt voorspoedig. 
 
 

Hello dear vriend, 
 
I thank you again so so much for this chance to adv ance my skills and have a 
clear shot at a brighter future. sometime I feel i don't say thank you enough but 
i keep praying to God that He may bless you with yo ur family abundantly. 
i really don't take it all for granted, the educati on, the health cover.. but 
appreciate a lot deep down from the heart...coz i k now am so lucky to have 
you. 
 
Please pass my many greetings to all, 
happy trails, 
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TEMA en Support Secondary School voor niet besneden meisjes 
De activiteiten van TEMA gaan gestaag voort. Ook in 2014 hebben de 
bijeenkomsten met de vrouwengroepen en de voorlichtingsbijeenkomsten op 

de scholen plaatsgevonden. Voor de meisjes zijn workshops georganiseerd waar onderwerpen zoals 
hygiëne, HIV/Aids, gezondheid, seksualiteit en gezinsplanning aan de orde komen en waar de meisjes  
hun verhaal vertellen en ervaringen delen. Priscah en Amos beschikken sinds het voorjaar over een 
nieuwe 4-wheel drive auto, geschonken door een organisatie in Zwitserland. Hiermee kunnen ze de 
meisjes ophalen voor de workshops en ook weer thuis 
brengen. 
 
Het aantal ouders dat instemt met het alternatieve ritueel en 
het achterwege late van het snijden, blijft toenemen. Ook is er 
een nieuwe vrouwengroep gestart die elders in Loita de 
activiteiten organiseert. 
  
In de nieuwsbrief van mei 2014 is aangegeven dat Maji een 
‘een pas op de plaats’ moet maken als het gaat om de 
financiering van de TEMA activiteiten en het support van 
meisjes voor secondary onderwijs. TEMA heeft voor 2014 de 
support van 20 meisjes gefinancierd. 
Voor 2015 zal, zoals het er nu naar uit ziet, opnieuw een stapje 
terug gedaan moeten worden. Begin van het nieuwe jaar weten 
we wat we kunnen toezeggen. De rapportage en verantwoor-
ding van TEMA is te verwachten ergens in februari 2015. 
  
 
Stand van zaken met betrekking tot de bijenhouderijen 

 

De bijenhouderijen hebben een aantal oogsten achter de rug. Echter, op dit moment is er sprake van 
een reeds langdurige droogte waardoor de bijenkasten geheel leeg zijn komen te staan. Door de  
droogte is ook al een deel van het vee bezweken. Het goede nieuws is dat het inmiddels wat heeft 
geregend (deze maand). Nu hopen dat die weersverandering zich doorzet. Zodra de meren weer water 
hebben en het water weer stroomt, zullen de bijen terugkeren.  

 
 
 
 

Nieuwe vrouwengroep Priscah Simpano 

The Rift Valley 
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Financiële verantwoording 
De financiële verantwoording over 2013 is op de website geplaatst en te vinden 
achter het tabblad Financiën.  

 
 
Financiën 
Het financiële overzicht maakt duidelijk dat er in 2013 tweemaal zoveel 
is uitgegeven als dat er aan giften/donaties is binnengekomen. Voor het 
belangrijkste deel komt dit door de bestemmingsgiften, die in de 
reserves waren opgenomen, voor het doel in te zetten.  
Voor 2014 is de eerste “stap op de plaats” gemaakt. Voor 2015 ziet het 
ernaar uit dat dit opnieuw zal moeten gebeuren of zelfs een stap terug. 
Dit laatste is helaas waarschijnlijker. 
 
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. Deze maand heeft de 
stichting opnieuw een prachtige gift ontvangen van onze donateur uit de 
Verenigde Staten ter grootte van € 1.000,00. We zijn hier heel blij mee en we zijn hem zeer dankbaar. 
 
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. Herhaalde oproep aan jullie - indien iemand een 
idee heeft, laat het ons s.v.p. 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”  


