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Beste donateurs en andere geïnteresseerde lezers, 
de ontwikkelingen in Kenia-Loita gaan voort. Met deze nieuwsbrief  
wil ik jullie informeren over de laatste activiteiten en gebeurtenissen. 
Vorige maand heb ik een bezoek gebracht aan Entesekera en de 
voortgang van de door de Stichting Maji Maendeleo Afrika 
ondersteunde projecten besproken met de contactpersonen. 

 
Nieuw waterproject Entesekera met hulp van Vitus Stichting 
Via één van onze donateurs zijn wij in contact gekomen met de Vitus stichting. De Vitus stichting, 
gevestigd in Leeuwarden, verleend eenmalige of kortlopende financiële steun aan personen, gezinnen, 
gemeenschappen en zorginstellingen. Zij beslist op grond van gangbare maatschappelijke opvattingen 
over algemeen nut, over wat verstandig en rechtvaardig is. 
In de nieuwsbrief van april 2012 is al iets over het contact gemeld onder het kopje “Kennis en 
deskundigheid verwerven over watergeleiding en projectmanagement”. 
In augustus jl. is door Maji een verzoek tot steun voor een waterproject in Entesekera aan de Vitus 
stichting voorgelegd. Op 3 september ben ik in de gelegenheid geweest het project aan het bestuur van 
de Vitus stichting toe te lichten. En, jawel, ons verzoek is ingewilligd. De Vitus stichting doneert een 
bedrag van € 6.650,00 aan de stichting Maji Maendeleo Afrika waarmee wij het voorgestelde project 
kunnen gaan starten en realiseren. Wij zijn de Vitus stichting zeer erkentelijk en zullen hen van de 
voortgang op de hoogte houden. 
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. Het gaat dan om het 
omheinen van de bron en daarmee te voorkomen dat mensen en dieren de intake beschadigen. 

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. Deze kennis is sinds het overlijden van Ray Focht niet 
meer beschikbaar in de regio. Een opleiding ‘loodgieter’, geënt op de situatie daar, zal worden 
verzorgd voor één of meerdere personen. 

4. Het verwerven van kennis en deskundigheid op het gebied van Projectmanagement. Voorheen 
verzorgde Ray het maken van plannen, financieringsaanvragen, planning, sturing en uitvoering 
van de projecten. Het is de bedoeling dat onze contactpersoon, Jonas Musungu Putuai, een 
opleiding projectmanagement gaat volgen. 

Tijdens mijn bezoek aan Entesekera heb ik dit plan met Jonas uitgebreid kunnen bespreken. Hij was 
zeer enthousiast en blij met dit nieuws en zal binnenkort de plannen insturen waarna een aanvang 
gemaakt kan worden. 
 

Zwaar werk door vrouwen 
bergopwaarts ! 
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Ontwikkeling primary onderwijs in Empurputia en Entesekera 
De bouw van een nieuw schoolgebouw in Empurputia is voltooid. De school 
heeft een ingrijpende metamorfose ondergaan. Er zijn nu twee gebouwen. Het 

oude gebouw is ‘gerestaureerd’ en heeft nu 3 klaslokalen. Het nieuwe gebouw bestaat uit 4 klaslokalen 
en een kantoortje. Alles is keurig geschilderd en ziet er nu uit als een echte school. Ook de vlaggenstok 
en schoolbel ontbreken niet meer. We mogen zeggen dat mede door toedoen van de stichting Maji, 
schoolmaterialen, schoolmeubilair en het pad/brug door het moeras, de school deze ontwikkeling heeft 

kunnen realiseren. Ouders van kinderen op deze school 
hebben mij dit ook laten weten. Wellicht dat we in de 
toekomst deze school nog wat verder zullen helpen met 
bijvoorbeeld schoolmeubilair voor de nieuwe klassen. 

Voor nu is dit een fantastisch resultaat.  
 

Voor 80 kinderen op de 
primary school in Entesekera 
heeft Maji de schoolbijdrage 
voor 2012 betaald. Daarmee 
wordt voorkomen dat zij de 
school voortijdig moeten 
verlaten terwijl onderwijs zo 
ontzettend belangrijk is.  
 
 
TEMA 
De activiteiten van TEMA gaan voort als voorheen. De vrouwengroepen van TEMA, ook wel AROP 
women genoemd (AROP = Alternative Rite Of Passage), groeien gestaag in ledenaantal. De 
projectmanager en –medewerker van TEMA organiseren een  aantal bijeenkomsten per jaar met deze 
vrouwengroepen en een aantal voorlichtingsbijeenkomsten op de scholen. Daarnaast worden 
workshops georganiseerd voor de meisjes die al door het alternatieve ritueel gegaan zijn en nu 
vervolgonderwijs volgen. De discussie is volop gaande en zal nog voortduren. Het besnijden van 
meisjes zit namelijk 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. 
 
 
Stand van zaken met betrekking tot de bijenhouderijen 
De bijenhouderij van Entashata, gestart in 2011, heeft de eerste honing geoogst. Een geringe 
hoeveelheid, helaas. Er zijn twijfels over de locatie van de bijen. Binnenkort zal een deskundige uit 
Nairobi komen om te adviseren daarover.  
De bijenhouderij in Narotia is nog steeds niet gestart. De problemen met betrekking tot de locatie zijn 
opgelost, maar nu zijn er problemen met het verkrijgen van materiaal om de locatie te omheinen. De 
DO (District Officer) wil vooralsnog zijn medewerking niet verlenen. Er wordt hard aan gewerkt om 
dit probleem op te lossen. Het was goed om te horen dat de groep weigert om extra geld te geven om 
de medewerking te verkrijgen. “Wij doen niet mee aan corruptie” zo zei een vertegenwoordiger mij. 
We volgen de voortgang en worden door de voorzitter van de CBO op de hoogte gehouden.  
 

Nieuwe school 

 
 
Oude school 
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Support Secondary School voor niet besneden meisjes 
In 2012 heeft Maji het opnieuw voor een aantal meisjes mogelijk gemaakt 
onderwijs te volgen in het Secondary (Middelbaar) onderwijs door het 

schoolgeld te betalen (ca. € 200,00 per meisje, per schooljaar). Het budget is voor 16 meisjes. Er 
worden nu 15 meisjes daadwerkelijk gesteund. De namen van deze meisjes zijn: Agnes, Beatrice, 
Brenda, Elizabeth, Gladys, Kanunka, Namelok, Nashipae, Nkitari, Nolari, Noonkera, Olenarok. 
Paiyio, Topisia en Yiamat. De vertegenwoordigers van TEMA hebben opnieuw, mede namens de 
meisjes en hun ouders, hun dankbaarheid naar mij geuit die ik bij deze graag doorgeef aan allen die 
ons hierin steunen.  
 
 
De stier 
In december 2009 is als bruiloftsgeschenk een stierkalf gegeven aan Jonas Putuai. Dit kalf is een ras 
dat wordt gefokt in Illkerin en daar opgroeit tot ze volwassen zijn. De bedoeling is dat met deze stier 
een nieuw ras wordt gefokt dat sterk is in overleven (eigenschap Maasai koeien) en meer melk en vlees 
geeft (eigenschap Illkerin ras). De stier is inmiddels zijn ‘werk’ begonnen en zal veel koeien vanuit de 
gemeenschap van Entesekera en omstreken op bezoek krijgen. Hieronder kunt u zien wat er van het 
stierkalf uit 2009 geworden is. Een grote, sterke volwassen stier. Wel een vriendelijke trouwens, die 
zich laat aaien. Nu maar hopen dat hij voor een sterk en gezond nageslacht gaat zorgen. 
 
 

 
 
Een nieuwe website 
De huidige website van de stichting Maji Maendeleo Afrika is inmiddels 5 jaar oud en naar ons idee 
aan vernieuwing toe. Op dit moment wordt gewerkt aan de nieuwe website. De bouw wordt verzorgd  
door ICT United die dat om niet voor de stichting doet. Voor deze steun in natura zijn wij ICT United 
zeer erkentelijk. We hopen dat de nieuwe website voor het einde van dit jaar in de lucht zal zijn. 
 
 

 
 
 

Stierkalf in december 2009 

Toen 

Volwassen stier in september 2012 

Nu 
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Werving nieuwe donateurs 

Dankzij een kern aan vaste donateurs is de stichting Maji Maendeleo Afrika in staat 
de bovenvermelde en andere projecten mogelijk te maken. De Maasai mensen in 
Loita weten van uw bestaan, de donateurs van Maji, en zijn u zeer dankbaar voor 
uw betrokkenheid en hulp bij hun ontwikkeling en vooruitgang.  
Zoals u in de nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, zijn er nog veel activiteiten te 
ondersteunen. Maar vooral willen wij ons best doen om die projecten die Maji gestart is ook te kunnen 
blijven continueren. Uw blijvende steun is nodig en ook uitbreiding van het aantal betalende donateurs. 
Daarvoor willen wij een beroep op u doen. 
Wilt u mensen in uw directe omgeving, zoals familie, vrienden, buren, kennissen, collegae en anderen 
vragen donateur te worden van de Stichting Maji Maendeleo Afrika? 
Of misschien wilt u de nieuwsbrief doorsturen aan mogelijk geïnteresseerden? 
Of kunt u misschien in uw omgeving mensen vragen of wij hen op de verzendlijst (mailadres) van de 
nieuwsbrief mogen plaatsen ? Wij kunnen hen dan de nieuwsberichten van Stichting Maji Maendeleo 
Afrika toesturen en zo het werk van de stichting onder hun aandacht brengen. 
 
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. 
 
Kunnen wij op u rekenen?  
Het werk is alleen mogelijk met uw steun!  
 
Tot slot  

De komende tijd is en wordt een spannende periode voor Kenia. Begin 2013 zullen 
er verkiezingen zijn. Met de gewelddadigheden na de verkiezingen in 2007 in 
herinnering – daarbij vielen honderden doden en raakten duizenden mensen op de 
vlucht – is een ieder gespannen over hoe het deze keer zal verlopen. Dat geldt voor 
de internationale gemeenschap, maar ook voor de ‘gewone’ mensen in Loita en 

elders in Kenia. Het land is sterk in ontwikkeling waarbij de levensstandaard zichtbaar en merkbaar 
verbetert. Laten we hopen en wensen dat de verkiezingen vreedzaam verlopen en deze ontwikkelingen 
niet verstoord zullen gaan worden. 
 
 
 
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”  


