NIEUWSBRIEF November 2007
Beste donateur / lezer,
Het is inmiddels een half jaar geleden dat de stichting een
aanvang heeft gemaakt met het werven van donaties. Het is tijd u,
donateur en anders geïnteresseerden, op de hoogte te stellen van
de stand van zaken en de voortgang. Na de bouw van een huis met watertank was en is het doel om
vier projecten voor de school in Empurputia te helpen realiseren. Deze projecten zijn:
1. Drinkwater voor basisschool Empurputia
Plaatsing van 2 watertanks (à 3000 lit.) met bijbehorende materialen zoals
dakgoten en bevestigingsbeugels.

2. Voetbrug over het moeras
Veel leerlingen van de basisschool Empurputia moeten door het nabij
gelegen moeras lopen om bij de school te komen. De ouders hebben het
idee geopperd om een voetbrug over het moeras te bouwen.

3. Toiletten
De stichting is gevraagd te willen helpen om het bouwen van twee
(Afrikaanse) toiletten mogelijk te maken.

4. Huis voor onderwijzer
De basisschool Empurputia is een door de overheid erkende school. Dat betekent dat de onderwijzers worden
betaald door de Keniaanse overheid. De huisvesting echter niet. De twee onderwijzers zijn vertrokken omdat
er geen huis is voor hen en zij het bouwen van een huis niet kunnen betalen.
Een paar maanden geleden is alle apparatuur van onze contactpersonen (Ray Focht en Jonas Musungu Patwi)
gestolen. Het betrof 2 laptops, mobiele telefoons en een digitale fotocamera. Hierdoor is het contact de afgelopen
periode zeer beperkt geweest en zijn er tot op heden nog geen foto’s gemaakt. Inmiddels is het contact met Ray
weer op gang gekomen.
Met de bouw van de brug over het moeras is een start gemaakt onder
leiding van een Fundi (deskundige bouwvakker). Halverwege de bouw
was het hout op, geleverd door mensen uit de gemeenschap. Zodra zij
weer hout leveren, wordt de bouw voortgezet.
Voor de bouw van de toiletten zijn de eerste voorbereidingen gestart, o.a.
het verzamelen van basismaterialen.
Het vervolg zal afhangen van het transport van materialen. Er wordt
getracht dit te combineren met het transport van de watertank(s) voor de
watervoorziening van de school. Volgens Ray was/is het streven deze
materialen voor het einde van de regentijd (december) bij de school te
hebben, waarna ze met de bouw kunnen beginnen. Het transport is het lastigste en relatief duurste onderdeel
van de projecten en niet makkelijk te organiseren. Met het plannen en de start van de bouw van het huis voor de
onderwijzer zal later worden begonnen.

NIEUWSBRIEF November 2007 (2)
Het gebeurt allemaal zogezegd op ‘Afrikaanse wijze en tempo’ – langzaam,
stapje voor stapje – er is veel aanmoediging, hulp en sturing nodig. Naar onze
westerse manier van denken en maatstaven is er veel stilstand en onnodige (?)
traagheid. Echter, wat geldt is dat de projecten uit de gemeenschap zelf moeten
komen en door de mensen daar gedragen worden. Dat maakt dat interventies door of namens de stichting
beperkt zullen zijn.
Het ligt in de bedoeling dat de voorzitter in maart/april 2008 opnieuw een bezoek brengt aan het gebied en de
projecten. Er zal dan ook overleg zijn over een project dat als doel heeft de Ilkujuka primary school van stromend
water te voorzien vanuit een bron en een aangelegd waterbekken. De stichting Maji is gevraagd om daar, indien
mogelijk, aan bij te dragen.
Foto toont een onderdeel van het aan te leggen
waterbekken. Op zich weer een onderdeel van een
groot project dat uiteindelijk moet leiden tot een
economische ontwikkeling in het gebied, gebaseerd
op toerisme.
Tot nu toe is er ruim € 2.500 ontvangen van 33
donateurs, waarvan er 7 elke maand of kwartaal
een bedrag overmaken.
Namens het bestuur en indirect de mensen in
Empurputia, bedank ik alle donateurs van harte
voor de geldelijke steun (eenmalig of doorlopend)
en de fijne ondersteunende en aanmoedigende
reacties. Hiermee weet de stichting zich in haar
plannen bevestigd; we hopen op blijvende én
nieuwe steun. Dus mocht u een gift willen doen,
maand-/kwartaaldonateur willen worden, of
iemand anders op die mogelijkheid willen wijzen,
zie hieronder ons adres en banknummer.
Bij voorbaat onze dank voor uw steun en hulp en
vriendelijke groet,
Wicher Wildeboer
Voorzitter
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