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Beste donateur en andere geïnteresseerde lezer,
Vlak voor het einde van het jaar 2011 een korte nieuwsbrief.
Een nieuwsbrief met een terugblik op het werk van Maji in 2011.
Het afgelopen jaar was een jaar met opnieuw zeer verschillende
gebeurtenissen. Mooie gebeurtenissen zoals de geboorte van een
dochter bij Jonas en Elizabeth of minder mooie zaken zoals het niet
of onvoldoende nakomen van afspraken over projecten.
Een zeer verdrietige gebeurtenis dit jaar was het overlijden van Ray Focht. Mijn goede vriend en voor
Maji een belangrijk contactpersoon. Voor de mensen in Loita was hij een steun en toeverlaat bij het
opzetten, uitwerken en realiseren van plannen op het gebied van water en ontwikkeling. Daarnaast had
Ray zich ontfermd over een aantal jonge jongens voor levensonderhoud en onderwijs. Ook voor hen is
het een groot verlies. De dochters van Ray hebben, ter nagedachtenis van Ray, een stichting opgericht,
de Ray Focht Foundation. De foundation maakt het nu voor een aantal jonge jongens mogelijk om
vervolgonderwijs te volgen na de secondary school (= middelbare school). Een mooi ‘monument’ voor
een bijzonder mens.
Terugblik op 2011
De Stichting Maji Maendeleo Afrika is in 2011 actief geweest met de volgende activiteiten.
-

Alternatief voor vrouwenbesnijdenis.
De support van de vrouwengroep TEMA. Door de steun van Maji is deze
groep in staat geweest de discussie opgang te brengen en gaande te houden
over het stoppen met vrouwenbesnijdenis (meisjes vanaf 12 – 13 jaar) en het
aanbieden van het gebruik van een alternatief ritueel. Ook stimuleren
zijvervolgonderwijs voor meisjes na de basisschool. Steeds meer
vrouwengroepen sluiten zich aan bij het gedachten goed van TEMA. De
Stichting Maji Maendeleo Afrika was de eerste sponsor van TEMA en is van
plan om hen te blijven ondersteunen bij dit werk dat een lange adem nodig
heeft. Via Maji is Anja Ligtenberg, professioneel fotografe uit Eindhoven, in
contact gebracht met de programmamanager van TEMA, Priscah Simpano. En
in april heeft Anja foto’s van de alternatieve rituelen mogen maken. Deze
foto’s zijn onder andere gepubliceerd in de Nederlandse uitgave van het
tijdschrift van National Geographic.

Meisje in alternatief ritueel
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-

Materiaal voor en de toegang tot onderwijs.
Op het gebied van onderwijs heeft Maji in 2011 de toegang tot het primaire onderwijs in
Entesekera mogelijk gemaakt voor 80 kinderen door hun schoolfee te betalen. Voor 9 meisjes
die niet besneden zijn, maar door het alternatieve ritueel gegaan zijn, heeft Maji het schoolgeld
voor de secondary school betaald. Verder is de primary school in Empurputia voorzien van
meubilair bestaande uit schoolbanken, bureaus, stoelen, boekenkast, een schoolbord en ook
schoolboeken, schriften en schrijfwaren. Met de financiële hulp van Maji zijn er toiletten
gebouwd voor de leerlingen van de primairy in Empurputia, die inmiddels 160 leerlingen telt.
Het schoolgebouw met 3 kleine lokalen is nu veel te klein geworden. Aan Maji is gevraagd of
zij kan helpen bij de bouw van een tweede schoolgebouw met 3 klaslokalen. Dat zou een apart
project met een eigen geldinzameling moeten worden. In november heeft de school een
harambee (geld inzamelingsbijeenkomst) speciaal hiervoor georganiseerd. De harambee heeft
ca. Ksh 1,5 miljoen (= ca. € 13.000) opgebracht en daarvan kan het 2e schoolgebouw gebouwd
worden. Maji zal kijken waarin zij de school kan steunen, bijvoorbeeld met meubilair voor het
2e gebouw en lesmaterialen.
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De student Samuel Kihanya Wanjiri wordt ondersteund in het volgen van de
studie Business Information Technology aan de Jomo Kenyatta University of
Agriculture and Technology in Nairobi. Dit wordt gefinancierd vanuit een
bestemmingsgift die speciaal voor dit doel wordt gegeven.
Er ligt een verzoek van de gemeenschap van Entashata voor het bijdragen aan de bouw van een
school. Een grote groep kinderen is verstoken van onderwijs omdat de bestaande scholen op te
grote afstand liggen. Er is een plan gemaakt en diverse instanties en NGO’s worden nu benaderd
met het verzoek een bijdrage te leveren. Maji zal daarover in de loop van 2012 beslissen.
-

Ontwikkeling specifiek en algemeen.
In 2011 is de bijenhouderij van Entashata gestart met behulp van een financiering van Maji. De
bedoeling is dat de vrouwen hier een kleine winst zullen kunnen genereren en daarmee een
stukje meer onafhankelijkheid. Hierdoor is de hoop dat zij dan ook sterker komen te staan wat
betreft hun standpunt over de besnijdenis.
In oktober is de financiering van een tweede
bijenhouderij door Maji toegezegd aan een groep
vrouwen in de buurt van Entesekera, de AROP
women (AROP = Alternative Rite Of Passage).
Het opleveren van een plan voor de bouw van een
slachthuis in Entesekera stagneert. Dat komt
onder andere door het gemis van deskundigheid voor
het opstellen van zo een plan. Voorheen ging men
daarvoor naar Ray. Het idee van de ‘jongerengroep’
van Entesekera is om een slachthuis te bouwen
Bijenkasten - Entashata
voor de hygiëne en om als coöperatie te exploiteren.
Maji heeft laten weten daar in principe aan te willen meewerken. Echter alleen op basis van
een bouwplan en realistische begroting. Maji zal hiervoor nog sponsors moeten zoeken en
verwerven. Wellicht dat het in 2012 zijn vervolg krijgt.
Zoals bij de meeste van jullie wel bekend zal zijn, is het transport een terugkerend knelpunt. Er
zijn weinig geschikte auto’s beschikbaar. Heel veel motorfietsen zijn er nu in gebruik als
vervoermiddel en ook als soort motortaxi. Echter die zijn niet geschikt voor transport van
goederen en materialen van Narok naar Entesekera en andere dorpen in de omgeving.
Door dit gebrek aan geschikte transportmiddelen heeft Jonas en waarschijnlijk ook anderen een
deel van de oogst, onder andere tomaten, moeten weggeven of laten wegrotten. Met een
bestemmingsgift, aangevuld met een bedrag uit de algemene middelen van Maji wordt een Tuk
Tuk (een motorfiets met laadbak) voor Entesekera gefinancierd. Het is de bedoeling dat ook dit
de ontwikkeling en handel zal helpen bevorderen.
Op het gebied van transport is eerder ook al bijgedragen aan reparaties van de Landcruiser van
Ray die Jonas nu in gebruik heeft. Het is een belangrijk transportmiddel voor vervoer in
nagenoeg onherbergzaam gebied.

-

Overigen
Op het terrein van Jonas is inmiddels de countryclub gereed gekomen. Een ontmoetingsplaats
waar men kan vergaderen, er kan wat gedronken en (in de nabije toekomst) wat gegeten
worden. Het is een ondernemend initiatief. Nu afwachten hoe het zich zal gaan ontwikkelen.
Alcohol is namelijk op veel plaatsen en voor veel Maasai mannen al een probleem geworden.
Op kleine schaal is voedselhulp geboden aan gezinnen die zeer arm en op enig moment zonder
eten kwamen te zitten. Ook een gezin waarvan de man blind is, heeft beperkte steun gekregen
voor eten en voor schoolgeld van de kinderen.
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Er is contact geweest met Unicef Kenya om te bezien of zij iets kunnen doen
voor de kinderen in Loita. Unicef kan echter rechtstreeks niets betekenen. Zij
doen vooral zaken met overheden en grote NGO’s. Wel is het een goed contact in
het kader van netwerk en voor verwijzingen.
De ING, waar ik 23 jaar heb gewerkt is vorig jaar een ‘Echt Goede Doelen Fonds’ gestart –
voor en door medewerkers. Ik heb meegedaan voor Maji Maendeleo Afrika en dat heeft een
mooie gift van ING voor Maji opgeleverd. Dit bedrag is bestemd voor de ondersteuning van
de activiteiten van TEMA – voorlichting over besnijdenis, sponsoring secondary school voor
niet besneden meisjes en het financieren van inkomen genererende activiteiten voor de
vrouwengroepen zoals de bijenhouderijen.
Ook in 2011 heeft Maji weer – namens u – een bijdrage mogen en kunnen leveren aan de ontwikkeling
in Entesekera en omgeving. De Maasai mensen in Loita weten van uw bestaan, de donateurs van Maji,
en zijn u zeer dankbaar voor uw betrokkenheid bij hun ontwikkeling en vooruitgang.

Het werk is alleen mogelijk met uw steun!
Ook wordt Maji gesteund wanneer u aan
vrienden, familie, kennissen, collega’s vertelt
over het werk van Maji en hen enthousiast
maakt om onze website te bezoeken en ons
werk ook te steunen. We hebben een groei
van donateurs en giften hard nodig.

Maasai krijgers

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.
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Alle donateurs en andere schenkers van giften, heel erg bedankt! Jullie support is heel
belangrijk en was in 2011 hartverwarmend. Bedankt!
Wij hopen dat jullie het werk van Maji ook in 2012 willen ondersteunen en mogelijk maken.

Allen een mooie jaarwisseling en een gezond, liefdevol en gelukkig 2012 toegewenst
Wicher Wildeboer
Voorzitter
Stichting Maji Maendeleo Afrika
Belgischezoom 1
2912 GC Nieuwerkerk a/d IJssel
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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”

