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Beste donateur en andere geïnteresseerde lezer, 
 

Tijd voor een nieuwsbrief. Opnieuw een bezoek gebracht aan Loita, 
Entasekera en Empurputia. Echter was het deze keer onderdeel 
van de vakantie van mij en mijn gezin in augustus. Het was een  
fantastische reis en bijzonder om samen daar te zijn en te reizen. 
Veel plekken en mensen bezocht met elke keer een geweldig 
enthousiaste en gastvrije ontvangst.  

 
Wat er zoal is gebeurd in de afgelopen periode  
 
1. Pad/brug door het moeras bij Empurputia 

Het oorspronkelijke doel was de primary school voor de kinderen aan de 
overkant van het moeras bereikbaar te maken. Daarnaast was belangrijk dat 
de mensen zelf in het realiseren van het pad/de brug zouden gaan geloven 
en er aan zouden blijven werken om het ook in de toekomst bij te houden.  
Het is gelukt !   Het is hun pad/brug geworden. Initiatieven om het pad bij te 
houden en te versterken komen nu uit de gemeenschap zelf. Zij hebben o.a. 
een soort gras-/rietplanten langs het pad geplaatst ter versteviging. Tijdens 
het bezoek hebben de mensen ons (opnieuw) laten weten en laten blijken 
hoe blij zij zijn met het pad en wat het voor hen betekent. Het aantal kinderen 
op de school is bijna verdubbeld (nu 72 leerlingen). De doelstelling van Maji 
is wat dit project betreft gerealiseerd ! 

 
2. De primary school van Empurputia opnieuw voorzie n van meubilair 

Maji heeft de afgelopen periode (begin 2009) de school 12 schoolbanken  
geschonken. De school had die hard nodig door de sterke groei van het aantal leerlingen. En zij 
hadden behoefte aan schoolbanken van verschillende afmeting (hoogte). Voor de aanschaf van 
boeken Ksh 10.000 overhandigd aan de twee onderwijzers. Zij waren daar weer erg blij mee. 

 
3. Irrigatie van de tuin-/landbouwgrond van de Seco ndary School Entasekera 

Maji heeft aan de aanschaf van pijpen voor dit project bijgedragen. De leidingen liggen inmiddels 
op hun plek. Echter, door de grote droogte in Kenia ligt het project voorlopig stil. Er is 
onvoldoende water. Er is in deze streek al 18 maanden geen behoorlijke regenbui meer 
gevallen. Het is wachten op een echte regenperiode. 

 
4. Steun aan een aantal gezinnen in de vorm van ver strekken van eten  

Op verzoek van Ray, die zicht had op gezinnen zonder eten, heeft Maji het plan gesteund om die 
gezinnen wat mais, maismeel of bonen te geven. Doordat er toch nog wat regen is gevallen, kon 
die hulp alweer worden stopgezet. Totaalbedrag hieraan besteed is ca. € 50 
 

5. Zelfhulpgroep TEMA (‘Tasaru Entito e Maa’ = ‘red t een Maasai meisje’) 
Maji heeft de groep geholpen bij het opstarten van de organisatie. Inmiddels hebben zij een 
2e sponsor gevonden, t.w. Fastenopfer uit Zwitserland. De discussie over vrouwen-/meisjes 
besnijdenis is op gang gebracht binnen de gemeenschap onder de mannen, vrouwen en de  
meisjes die het betreft. Op 17 januari 2009 is voor TEMA het officiële startsein gegeven in een 
grote bijeenkomst met ook veel ‘hoogwaardigheidsbekleders’ die ook hun zegje deden ten 
gunste van het anti-FGM (Female Genital Mutilation) standpunt. Echter ook werd duidelijk dat er 
nog veel moet veranderen en dat daar tijd, aandacht en geduld voor nodig zal zijn. 



Familie Kashu, Jonas Putuai en Anneke, Joanne 
en Charlotte Wildeboer 
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Vervolg Zelfhulpgroep TEMA  
Mede dankzij de door Angela Koolmees ingezamelde sponsorgelden, gekoppeld aan haar 
marathonloop in 2008 en in 2009 heeft Maji al veel kunnen doen voor TEMA. 

Inmiddels is er door TEMA samenwerking gezocht 
met een grote organisatie ‘Save Maa’ (ca. 4 jaar 
geleden gestart door een Engelsman). Maji heeft 
TEMA dit jaar al ondersteund met € 1.160,00 ten 
behoeve van:  
- Onderwijs voor 3 meisjes op Secondary Entasekera 
   (w.v. 2 niet besneden zijn) 
- Voorlichtingsbijeenkomsten (informatie, discussie,     
   bewustwording) in de dorpjes 
- Gezondheid gerelateerde activiteiten op de scholen 

         gericht op voorlichting, kennis overdracht 
                   - Kwartaalbijeenkomsten van de medewerkers 
                                                                               (vrijwilligers) van TEMA 

- Kosten voor foto’s en film ten behoeve van de voorlichting en publicaties.  
Maji wil graag de zelfhulpgroep TEMA blijven ondersteunen bij het goede werk dat zij doet.  
 

6. Continueren van het volgen van primair onderwijs  
Een groot aantal leerlingen op de primary school van Entasekera dreigde naar huis gestuurd te 
worden omdat hun ouders de ‘ouderbijdrage’ van Ksh 500,= (ca. € 5,=) per kind niet konden of 
wilden betalen (er zijn gezinnen met 4 of meer kinderen op die school). In totaal werd voor 52 
leerlingen de bijdrage of een deel daarvan door Maji betaald. Ray Focht heeft dit ter plekke 
allemaal verzorgd (op de website zal onder rubriek Nieuwsbrieven de lijst met namen van de 
kinderen als bijlage worden opgenomen). 

 
7. Dispensary (E.H.B.O.- post / apotheek) in Empurp utia 

Charity Kashu heeft op kosten van Maji een cursus gevolgd van het Rode Kruis in Nairobi. Het 
betrof een uitgebreide cursus E.H.B.O. met beperkte medicijnkennis. Het plan van Charity was 
een kleine dispensary te starten in Empurputia. Echter, de wetgeving in Kenia bepaalt dat de 
houder daarvoor minimaal een verpleegsters 
opleiding en diploma dient te hebben. Charity zou de 
opleiding tot verpleegkundige graag willen volgen. 
Begin 2010 zal er een opleiding gestart worden in 
Narok. Voor toelating tot de opleiding van 
verpleegkundige is een vooropleiding van een 
afgeronde secondary school vereist. Charity heeft 
alleen primary en 2 jaar secondary onderwijs 
genoten. Zij is echter een zeer intelligente vrouw met 
veel initiatief. Aan de directeur van het ziekenhuis in 
Entasekera (Maria) heb ik gevraagd of niet middels 
een gesprek en eventueel een test gekeken zou 
kunnen worden of Charity over de start kwalificatie 
voor de opleiding beschikt. Maria achtte de kans dat 
dat zou kunnen niet groot, maar ook niet kansloos.  
Zij wilde wel een keer gaan praten hierover met de   
professor die de opleiding in Narok zal gaan verzorgen. Charity moest daarvoor maar eens bij 
haar langskomen. Na ons vertrek zou Charity contact met Maria opnemen. Als dit mocht lukken, 
zal Maji gevraagd worden de opleiding van Charity tot verpleegkundige te ondersteunen.  
 

Kantoor TEMA met medewerker 
George (rechts) en 2 bestuursleden 
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Uit bovenstaande blijkt dat het veelal gaat om kleine, beperkte bijdragen, echter 

wel met een heel direct effect en voor daar redelijk grote effecten.  
De mensen zijn erg blij met de hulp van Maji en laten dat ook elke keer weer blijken. Zij hebben 
gedanst en gezongen voor ons. Meisjes van de school hebben opgetreden– gedanst en gezongen 
in traditionele maasai kleding verkleed. Toespraken zijn er gehouden en bij 3 verschillende 
gelegenheden uitgenodigd om nyema choma te komen eten in het bos bij het vuur (geroosterd 
vlees, in dit geval geit). 
 
De komende periode wil Maji de gemeenschappen van Empurputia en Entasekera graag blijven 
ondersteunen bij hun ontwikkeling. 
Uitgangspunt van Maji is dat de mensen zelf met ideëen en plannen komen. Het initiatief moet vanuit 
de gemeenschap zelf komen, af en toe geholpen door Ray Focht. 
Tijdens ons bezoek in augustus heb ik de bewoners van Empurputia, middels een toespraak, dat 
nogmaals laten weten. Zij hebben mij toegezegd met plannen te zullen komen en dat zij mij daarmee 
gaan verrassen. Met die plannen zullen nieuwe verzoeken om hulp meekomen. 
Voor Empurputia zal dat bijvoorbeeld gaan om: 

- Hulp bij de bouw van een 3e klaslokaal en het benodigde meubilair en ander materiaal 
- Meubilair voor het kantoor van de onderwijzers, zoals een bureau en een afsluitbare kast 
- Meer boeken en andere lesmaterialen voor onderwijzers en leerlingen 
- Reparatie van de bestaande lokalen waar grote gaten in de buitenmuren zitten 
- Een extra (3e) onderwijzer 
- Huis voor onderwijzer in de buurt van de school (staat al langer in lijst van mogelijke 

toekomstige projecten). 
Voor Entasekera zal het kunnen gaan om: 

- Hulp bij de voedselvoorziening. Vanwege de zeer ernstige gevolgen van droogte in Kenia en 
de enorme stijging van de prijzen op de voedselmarkt (wereldwijd) zullen er naar verwachting 
situaties ontstaan waar gezinnen geen of volstrekt onvoldoende eten hebben. De voedsel 
hulpverlening, inmiddels gestart in Kenia, zal waarschijnlijk dit (vaak vergeten) gebied in Loita 
nooit bereiken. Ray volgt de ontwikkeling ter plaatse op de voet, heeft al ideëen over een 
aanpak en zal ons op de hoogte houden. 

- Vervolg van het irrigatieproject voor de landbouwgrond van de Secondary School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens onze reis hebben we een bezoek gebracht aan een tehuis voor gehandicapte kinderen die 
daar worden opgevangen, verzorgd en in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen. Het is een 
huis dat wordt ondersteund door het Liliane Fonds. Echter dat gaat stoppen. We hebben een 
donatie gedaan voor de aanschaf van 4 extra bedden met alles wat daar bij hoort. Wellicht dat u in 
de toekomst hier meer over gaat horen via Maji.

De vrouwen van Empurputia ‘aangevuld’ met 3 vrouwen uit Nieuwerkerk aan den IJssel 
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Marathon Rotterdam - sponsors van Angela Koolmees  
Opnieuw heeft Angela Koolmees de marathon van Rotterdam gelopen (n nieuw persoonlijk record) 
en voor die prestatie sponsors voor Maji gezocht. Dat heeft een bedrag opgeleverd van € 1.224,40 
Opnieuw een fantastische prestatie en een grote ondersteuning van het werk van Maji Maendeleo 
Afrika.  Angela – en alle sponsors – heel erg bedankt voor je support. Hartverwarmend ! 
 
Grote donatie  
Mevrouw (Bep) Twigt werd op 1 juni van dit jaar 80 jaar. Zij vierde haar verjaardag met familie en 
vrienden. Als cadeau-wens had zij aangegeven een gift voor de Stichting Maji Maendeleo Afrika op 
prijs te stellen. Een heel leuk idee ! Dit leverde uiteindelijk een bedrag op van € 680,00 
Mevrouw (Bep) Twigt en alle gevers van harte bedankt ! 
 
OPROEP 
Kent u mensen (familie, vrienden, buren, collega’s) waarvan u denkt dat die misschien wel 
enthousiast zullen zijn of bij wie enthousiasme opgewekt kan worden om het werk van Maji 
Maendeleo Afrika te steunen ? 
Zou u die mensen op de hoogte willen stellen van het bestaan van de Stichting Maji Maendeleo 
Afrika, het werk dat Maji doet en hen willen wijzen op de website ?   Daar staat informatie over Maji 
en de projecten. Naar de nieuwsbrieven en de foto’s (fotoalbum) kan ook worden verwezen om een 
indruk te laten krijgen van het gebied en het werk ter plekke.  
Elke kleine (of grotere) bijdrage helpt Maji bij haar werk. Hoe meer mensen daaraan willen 
meedoen, des temeer Maji daar kan betekenen namens u. Alvast bedankt ! 

 
Wij stellen uw (blijvende) steun zeer op prijs. Het maakt het voor ons mogelijk de lopende projecten 
te continueren en af te ronden en nieuwe projecten te starten. Wij hopen dat wij op u mogen blijven 
rekenen. 

 
Vriendelijke groet,     

        
Wicher Wildeboer   Stichting Maji Maendeleo Afrika 
Voorzitter    Belgischezoom 1 

    2912 GC Nieuwerkerk a/d IJssel 
     
    Postbank 3095780 
    t.n.v. Stichting Maji Maendeleo Afrika 
    Nieuwerkerk a/d IJssel 

 
Uw reacties s.v.p. naar info@mmafrika.com  

Optreden (zang en dans) van 
meisjes van de primary school 
Empurputia  


