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 Beste mensen, 
 

Een korte update voordat ik op 4 november a.s. weer vertrek 
voor een reis naar Kenia/Loita. 

 
De afgelopen maanden is er geen sprake geweest van nieuwe 

 activiteiten. 
 

TEMA heeft naar aanleiding van hun ingediende begroting 2010 opnieuw steun gekregen vanuit 
Maji. Het betreft een bijdrage in de kosten voor het houden van bijeenkomsten voor educatie en 
voorlichting. Daarnaast wordt voor 5 meisjes die het alternatieve ritueel hebben doorlopen (dus niet 
besneden zijn) het schoolgeld voor de secondary school betaald. 
 
De vrouwengroep rondom TEMA hebben een verzoek ingediend bij Maji waarin zij om financiële 
hulp vragen voor het opzetten van een bijenhouderij – een inkomen genererend project. Door zelf 
hiermee inkomen te verwerven, willen de vrouwen meer onafhankelijk worden van de mannen. Het 
verkrijgen van een grotere zelfstandigheid is een thema dat meer en meer speelt. Women 
empowerment is ook in Loita groeiende. Het bestuur van Maji heeft positief gereageerd op dit 
verzoek en aangegeven dat zij middels een lening dit project wil ondersteunen. Hier is vervolgens 
geen reactie opgekomen. Ook niet na herhaald daarom gevraagd te hebben. De reden daarvoor is 
niet duidelijk. 
 
Voor de aanschaf van zakken en blue gumtrees voor het 
pad/brug door het moeras is in december 2009 geld gegeven. 
De zakken zijn door Ray aangeschaft. Of het pad daarmee 
ook al verstevigd is, is niet bekend. Ray heeft gezocht naar 
waar hij de blue gum trees het beste zou kunnen kopen. Of 
dat ook gelukt is, is nog niet duidelijk.  
 
In augustus 2009 hebben de ouders van de primary school 
van Empurputia toegezegd met een plan te komen. Een plan waarin onder andere de bouw van een 
derde klaslokaal zou worden opgenomen. Tot op heden hebben we daar nog niets over gehoord. In 
december 2009 daar nog navraag over gedaan en is opnieuw toegezegd met een plan te komen. 
 
Het wordt tijd om eens na te gaan wat de mensen daar er van weerhoudt om met plannen te komen 
en hoe het staat met het onderhouden van het pad door het moeras. 
 
Een collega, die van mij hoorde dat papier schaars is in Loita en dat de scholen nauwelijks over 
materiaal beschikken, heeft van een bevriende uitgever een aantal tekenblokken geschonken 
gekregen (80 tekenblokken A4 en 10 blokken met formaat 4xA4). Transport naar Kenia zou te 
kostbaar worden. Daarom besloten de blokken te koop aan te bieden aan collega’s van Anneke en 
aan collega’s van mij. Binnen een week waren de blokken uitverkocht. Een aantal collega’s heeft 
vervolgens blokken gekocht zonder die af te nemen – een gift dus. Dit heeft alles bij elkaar een 
bedrag opgebracht van ruim € 300,00. Hiermee zal ik in Nairobi papier en ander schoolmateriaal 
aanschaffen ten behoeve van de primary scholen in Empurputia en Entesekera. 
 
NIEUWS: Communicatie was tot op heden een probleem. Tot op heden, want sinds 2 weken heeft 
Loita en ook de omgeving van Entesekera een netwerkvoorziening en kan er gebeld en gemaild 
worden naar en vanuit Entesekera en omgeving. 
Dit zal een grote verandering teweeg brengen. Het gebied wordt hierdoor ontsloten. Nu maar hopen 
dat het vooral veranderingen ten goede zullen zijn. 
Het contact tussen Maji en de mensen daar kan nu ook sterk verbeteren, zo is de verwachting. 
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Op 4 november vertrek ik naar Kenia en zal ik, als alles goed gaat, op 21 
november weer op schiphol landen. Voor mijn verblijf daar heb ik een 
aantal programmapunten in gedachten. Daarvoor ben ik wel afhankelijk 
van onder andere de beschikbaarheid van vervoer en de weersomstandig- 
heden. De regentijd kan dan namelijk al veel wateroverlast betekenen. 

 
- Bezoek aan primary school Empurputia. Overleg over 

vervolg ontwikkeling van de school en hoe Maji daarin zou 
kunnen helpen. Aanbieden van papier en school-materiaal. 

- Pad/brug door moeras. Stand van zaken vaststellen en 
bespreken wat nog meer nodig is. 

- Bezoek aan huis en chamba van Charity en Bernard Kashu 
(1e project Maji) 

- Ontmoeting Priscah en George (voorzitter en medewerker 
TEMA). Bespreken voortgang, eventuele resultaten en 
vervolgplannen.  

- Met vrouwengroep het idee bespreken om een bijenhouderij te starten en hoe Maji daarbij 
wil en kan helpen. 

- Bezoek aan primary school Entesekera – aanbieden papier en schoolmateriaal. 
- Bezoek aan secondary school Entesekera. Onder andere bekijken irrigatieproject (landbouw-

grond voor verbouwen van o.a. groente voor eigen gebruik) waar Maji ook een kleine 
financiële bijdrage aan gegeven heeft. 

- Overleg met Jonas en Ray over lopende en toekomstige projecten, de wijze van contact 
hierover, e.d. 

-  
Ook zal ik tijd nemen om daar ‘te zijn’. Genieten van het ‘in het hier en nu zijn’, van de natuur, de 
omgeving, de mensen, het onverwachte en andere belevenissen. 
Uit ervaring weet ik dat er nog allerlei onverwachte gebeurtenissen en ontmoetingen kunnen en 
zullen plaatsvinden.  
Na terugkomst hoop ik jullie daarover te kunnen berichten. 
 
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, stuur ze via de mail (info@mmafrika.com) en wij 
(bestuur Maji) zullen die zo goed mogelijk beantwoorden. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Wicher Wildeboer 
Voorzitter 
 


