NIEUWSBRIEF mei 2015
Beste donateurs en andere geïnteresseerde lezers.
Een korte nieuwsbrief voordat ik naar Kenia-Loita vertrek.

De studie van Samuel Kihanya
Het gaat goed met de studie van Samuel. Hij heeft in april zijn laatste
examens gedaan en wacht nu nog op de uitslag. Het komende half jaar zal hij zijn praktijk gedeelte
hebben. Als alles goed gaat zal Samuel eind van dit jaar afstuderen voor zijn Bachelor’s diploma ICT
and Business Administration.
Samuel heeft de ambitie om door te gaan voor zijn Masters. Hij zal daartoe een aanvraag doen voor
een studiebeurs in China. Het is niet duidelijk of hij daarop kans maakt. Het zou fantastisch zijn
wanneer Samuel in Nederland zijn Master studie zou kunnen doen. Hiervoor zal hij een studiebeurs
moeten zien te verwerven want een open inschrijving voor een master studie kost ca. € 25.000 per jaar.
Oproep: Wie weet waar we informatie over een studiebeurs voor studenten uit ontwikkelingslanden
kunnen verkrijgen? Of heeft iemand een advies of tip over hoe dit traject aan te pakken?
We zien reacties heel graag tegemoet. (emailadres: info@mmafrika.com)

Waterproject Primary Entesekera
Afgelopen weekend hebben we het rapport ontvangen van Jonas M. Ole Putwai, onze contactpersoon
in Loita en projectleider van het waterproject Vitusstichting.
In het rapport wordt aangegeven dat het project op 25 april 2015 is gerealiseerd.
Dat betekent dat
1. de waterbron nu is beschermd – er is een muur gebouwd rondom de bron die dient ter
bescherming van de bron en als dam om de waterdruk te verhogen;
2. de pijpleiding naar de school en winkels in Entesekera is gerepareerd;
3. een aantal mensen is opgeleid om leidingen als deze te kunnen aanleggen en te repareren en dus
ook kunnen onderhouden.
Deze waterleiding voorziet ca. 600 leerlingen van de primary school van schoon water en ook de ca.
3000 mensen uit de gemeenschap Entesekera kunnen van deze watervoorziening gebruikmaken.
De totale kosten voor de bouw van bovenstaande: Keniaanse shilling (KES) 530.000 (= ca. € 5.000).
Naast deze bouw was de projectmanagement opleiding voor Jonas Putwai ook onderdeel van het totale
project dat werd gefinancierd door de Vitusstichting. De kosten voor de opleiding 2013/2014
bedroegen KES 182.500 (= ca. € 1.620). Jonas heeft zijn opleiding in maart 2015 afgerond.
Daar het rapport niet op alle punten even duidelijk is, zal ik tijdens mijn reis daarover aanvullende
informatie verzamelen en in een volgende nieuwsbrief daar op terugkomen.

Beschermende muur en dam van waterbron
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TEMA en Support Secondary School voor niet besneden meisjes
Over de activiteiten van TEMA in 2014 is door Priscah en Amos
gerapporteerd. Ook in 2014 zijn er bijeenkomsten georganiseerd met ouders
waar voorlichting werd gegeven, informatie verstrekt en gediscussieerd over
het besnijden en het alternatief en over het voortzetten van school door meisjes na de primary. Ook
scholen zijn bezocht waar workshops voor meisjes werden georganiseerd.
In 2014 hebben 47 families zich aangesloten en zich uitgesproken voor het toepassen van AROP
(AROP – Alternative Rite Of Passage) voor hun dochters. Dat betekent dat, als het zover is, de dochter
alle rituelen zal doorlopen om van meisje over te gaan naar vrouw zijn, maar niet besneden wordt. Het
aantal meisjes dat in 2014 door AROP is gegaan is gegroeid naar 40. Er is sprake van groei, maar het
gaat heel erg langzaam. In 2014 heeft Maji voor 20 niet besneden meisjes het schoolgeld voor de
Secondary School (Middelbare school – kostschool) betaald. Voor 2015 zal dat aantal gelijk blijven.
Drie meisjes die vanaf het eerste jaar tot en met het vierde door Maji zijn gesteund, hebben hun school
afgelopen jaar met succes afgerond. Dit zijn de eersten waarvoor Maji de gehele schoolperiode
mogelijk gemaakt heeft.
De bijdrage van Maji aan TEMA bedroeg in 2014 KES 380.000 (= ca. € 3.300,00).

links - Bijeenkomst ouders
rechts – voorlichting meisjes

Van 15 tot 29 mei a.s. zal ik in Kenia zijn en ca. anderhalve week in Entesekera – Loita verblijven.
Ik zal locaties van de projecten bezoeken, de mensen spreken over hoe het gaat en overleg hebben over
hoe verder. Zo hoop ik de gestelde doelen voor deze reis te realiseren. In een volgende nieuwsbrief zal
ik verslag doen van de reis en mijn bevindingen.
Alle donateurs en andere schenkers van giften, heel erg bedankt! Jullie support is en blijft heel
belangrijk.
Wicher Wildeboer
Voorzitter
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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.
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”

