NIEUWSBRIEF december 2015
Beste donateurs en andere geïnteresseerden in het werk van de
Stichting Maji Maendeleo Afrika, nog even een korte nieuwsbrief
aan het einde van het jaar 2015.

Over de projecten is sinds juli van dit jaar beperkt contact geweest met de contactpersonen in Loita.
Een uitzondering was het contact met Jonas over de gezondheid van Elizabeth, zijn vrouw, die
verschillende onderzoeken en meerdere operaties heeft moeten ondergaan in verband met een
aandoening aan de slokdarm. De eerste operatie in september is goed verlopen. Op 19 november was
er opnieuw een zware operatie. Jonas heeft mij laten weten dat, zoals het er nu naar uitziet, Elizabeth
goed herstelt.
Door de situatie van Elizabeth en de zorgen die Jonas daardoor extra
heeft voor zijn vrouw en gezin vermoeden wij dat het afronden van het
Waterproject Primary Entesekera - Loita ‘NENKOLONG’ – nog niet is
gerealiseerd. Daarover verwachten we binnenkort een terugkoppeling
van Jonas.
Het afronden van de opleiding Projectmanagement die Jonas de afgelopen 2
jaar heeft gevolgd, hangt samen met het
afronden van het project Nenkolong. Dit
project zal dan als zijn praktijkdeel van
de opleiding worden aangemerkt. We hopen daaraan in de komende
maanden onze medewerking te kunnen verlenen.

Financiële verantwoording over 2014
Het financieel overzicht van 2014 komt een beetje laat. Dit is gekomen onder andere door allerlei
drukke werkzaamheden van de betrokken bestuursleden van Maji. Excuses daarvoor.
Het overzicht zal binnenkort ook op de website www.mmafrika.com worden geplaatst.
De financiële verantwoording van de Stichting Maji Maendeleo Afrika bestaat uit:
1. De eindbalans van boekjaar 2014
2. Overzicht Opbrengsten en Kosten / Donaties en Uitgaven Projecten boekjaar 2014
3. Financieel totaaloverzicht projecten boekjaar 2014
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Toelichting
1. TEMA – kosten voor voorlichting, promotie en
educatie (workshops) en school-/collegegeld
voor niet besneden meisjes
2. Samuel – studiekosten en levensonderhoud (huur,
transport, voedsel, e.d.)
3. Studie Ilkerin – schoolgeld voor schoolkinderen
op school in Illkerin via Crescentia C.Baari.
4. Projectmanagement – opleiding Jonas tot
projectmanager (studiekosten en bijdrage levens-onderhoud)

- Bankkosten
Kosten die de bank in rekening brengt voor gebruik
bankrekening en overschrijvingen
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TEMA – CBO Enthasata
Schoolmeisjes
Ook in 2015 heeft Maji Maendeleo Afrika een aantal niet besneden meisjes gesponsord en zo het
volgen van vervolgonderwijs voor hen mogelijk gemaakt – Secondary school (middelbare school).
In het afgelopen jaar waren dat in totaal 20 meisjes. Daarvan hebben 5 meisjes dit jaar hun middelbare
school afgerond. Dat is het hoogste aantal in één jaar sinds we begonnen met de sponsoring van de
meisjes voor vervolgonderwijs. In 2016 gaan 5 meisjes hun laatste jaar in, 6 gaan naar niveau drie en 2
naar niveau twee. In verband met zwangerschap hebben 2 meisjes de opleiding verlaten.
De vroegtijdige (tiener)zwangerschappen blijven zich helaas voordoen. Ook hieraan wordt door de
CBO aandacht gegeven in voorlichting en workshops teneinde deze in aantallen terug te dringen en
onder andere schooluitval te voorkomen.
Activiteiten TEMA vrouwen (AROP)
Verschillende vormen van voorlichting en advisering hebben de vrouwen in het afgelopen jaar
verzorgd. Veelal in bijeenkomsten op scholen en in dorpen zoals Entasekera Olorte, Mausa en
Olpusare. In die bijeenkomsten waren vooral de meisjesbesnijdenis en het serieus nemen van het
volgen van (vervolg) onderwijs de onderwerpen waar de nadruk op lag.
Leuk voor de vrouwen was het contact met een vrouw uit de USA die hen gevraagd heeft maasai
sieraden te maken voor de ‘export’. Dit betekende voor de vrouwen aanvullende inkomsten.
Bee farms
Op de bijenhouderij in Entashata hebben de vrouwen dit jaar tweemaal honing kunnen oogsten.
De honing is verkocht/geruild voor geiten en schapen. De vrouwen zijn blij met de opbrengst en met
het feit dat zij dit gezamenlijk doen. Geeft hen een zekere mate van onafhankelijkheid waar het ook
om te doen was.
De bijenhouderij in Narotia heeft dit jaar één oogst
opgeleverd. In november j.l. is besloten de
bijenkasten te verplaatsen. De huidige plek is
minder geschikt en te warm voor de bijen waardoor
de opbrengst aan honing beperkt blijft.
We blijven de ontwikkelingen in de ‘bijenbusiness’
en hun honing vanzelfsprekend volgen.
Priscah Nemama Simpano, onze contactpersoon
voor TEMA en projectleider is in september 2015
benoemd in de functie van Headteacher
(Schoolhoofd) van de Nkopon Primary School. De school is gelegen tussen Entesekera en Illkerin.
Priscah is blij met deze promotie en “geniet van haar baan” zoals zij zelf aangaf. We hebben haar
gefeliciteerd met deze mooie benoeming.
In januari 2016 verwachten we de jaarlijkse uitgebreide rapportage over de werkzaamheden van
TEMA en CBO Entashata.
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Studie en werk Samuel Kihanya
Van Samuel kregen we bericht dat hij tijdelijk werk heeft verworven als ICT-er bij de World Trade
Organisation gedurende de 10th WTO Ministerial Conference in Nairobi. Deze werd gehouden van
15 tot en met 19 december j.l. Samuel maakte deel uit van het ICT technisch support team en heeft
meegewerkt aan het opbouwen van de ICT infrastructuur (installeren van netwerken, computers, e.d.)
voor de conferentie en ook weer het ontmantelen daarvan. Een mooie gelegenheid voor hem om kennis
en ervaring op te doen en in te zetten, zijn netwerk uit te breiden en wat geld te verdienen. Hij liet ons
weten dat het zowel intellectueel als sociaal een heel goede ervaring is geweest.
Samuel liep wat betreft zijn studie voor op de planning van de
opleiding. Nu echter is dat niet meer het geval. Door het
ontbreken van een voldoende lange stage, die hij nodig heeft om
te kunnen afstuderen, kon hij dit jaar (november) niet afstuderen.
Het afstuderen kan tweemaal per jaar. Hij richt zich nu op
mei/juni 2016.
We hebben Samuel eerder aangegeven dat hij vanaf het nieuwe
jaar zoveel mogelijk zelf in zijn levensonderhoud moet gaan
Moseka (doof) en Samuel
voorzien. Wel hebben we toegezegd dat we indien nodig kunnen
en zullen bijspringen. Nu hij zijn studie nog niet heeft kunnen afronden, zal Maji hem waarschijnlijk
gedurende het eerste halfjaar 2016 blijven ondersteunen. Dit vooral ook om te voorkomen dat de studie
door werk in het gedrang zou kunnen komen.
Tot zover een update over de projecten van de Stichting Maji Maendeleo Afrika.

Tot slot
Kunnen wij op u blijven rekenen? Vertel het door aan familie, vrienden en kennissen.
Het werk is alleen mogelijk met uw steun!
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.

Alle donateurs en andere schenkers van giften, heel erg bedankt!
Jullie support is en blijft heel belangrijk.

Allen goede kerstdagen, een mooie jaarwisseling en een
gezond, liefdevol en gelukkig 2016 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”

