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NIEUWSBRIEF december 2020 
 

Beste donateurs en andere geïnteresseerden in het werk van de 

 Stichting Maji Maendeleo Afrika. Voordat we het bizarre jaar  

 2020 uitluiden nog even een bericht over de stand van zaken 

 van de Stichting Maji Maendeleo Afrika.  

 De laatste Nieuwsbrief is van december 2019 dus het werd  

 ook wel tijd. Meerdere oorzaken zijn daar debet aan en niet in  

 het minst het virus corona wereldwijd en dus ook in Kenia.  

 

Opvallend is wel dat de mate van verspreiding van corona in Kenia – Loita van een andere orde is 

dan die in Europa en in Nederland. Toch heeft de Keniaanse overheid aan het begin van de 

pandemie al besloten alle scholen te sluiten. De scholen zijn vanaf april-mei dicht en gaan als het 

goed gaat in januari 2021 weer open. Onderwijs was er nog via de radio, televisie en online. De 

kloof tussen een kleine rijke minderheid en de overgrote arme meerderheid wordt ook hierin erg 

goed zichtbaar. De meeste mensen beschikken niet over een radio of televisie, laat staan over een 

computer met benodigd netwerk om online te kunnen gaan. 

 

In heel Kenia (ca. 3 keer zoveel inwoners als Nederland – 53,5 miljoen) zijn er in totaal 91.000 

besmettingen en 1.580 sterfgevallen door corona geregistreerd. Op de hoogste piek waren er ca. 

1.500 besmettingen/dag. In Nederland betrof het tot nu toe 595.000 besmettingen en ca. 10.000 

sterfgevallen met een piek van ca. 11.000 besmettingen op één dag. 

Deze vergelijking geeft een beeld, maar wel een vertekend beeld daar er veel minder getest wordt in 

Kenia en een test voor het overgrote deel van de bevolking niet beschikbaar is. Ook is de 

vastlegging van data en de daaruit gemaakte statistieken in Kenia van een andere kwaliteit. 

Wel blijft de vraag – wat maakt dat de verspreiding van corona op het continent Afrika zo afwijkt 

van de rest van de wereld? 

 

Voor de Maasai gemeenschap in Loita is de pandemie aan de ene kant zeer verwarrend en aan de 

andere kant ook weer niet. De Maasai normen, de gebruiken en manier van leven staan onder druk. 

De Maasai kennen sterke familie verbanden die nu worden verstoord onder andere door de 

opgelegde/geadviseerde social distancing. Tijd was tot voor kort geen kernfactor in het leven van de 

Maasai. Nu met de lockdown en de avondklok vraagt het veel. Ook ontstaan er kampen met 

‘believers’ en ‘non-believers’. Dit veroorzaakt verwarring en spanning in de gemeenschap. Er zijn 

ook Maasai die terugvallen op de oude levenswijzen – het is een ziekte als alle andere ziektes waar 

ze geen middel tegen hebben. Er worden onder andere weer kruidendranken gemaakt die samen met 

het vlees van geit of schaap het immuunsysteem versterken en als een vaccin fungeren tegen ziektes 

en virussen. 

We blijven ook deze ontwikkeling in Loita volgen en hopen er op dat het daar zal meevallen.  
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Bezoek aan Kenya-Loita  
De in de vorige nieuwsbrief aangekondigde reis in juli-augustus 2020 naar Kenia – Loita is 

vanwege de corona pandemie niet doorgegaan. Ook is er beperkt contact geweest met de 

contactpersonen. Er was zowel hier als in Loita sprake van een periode van verwarring en de 

aandacht ging uit naar andere zaken. 

 

 

Onderwijs voor kinderen uit arme gezinnen 
Het ondersteunen van jongens en meisjes uit arme gezinnen in het volgen van vervolgonderwijs 

stond op de planning van de stichting voor 2020. Jonas is onze contactpersoon hiervoor.  

Voor 6 kinderen – 2 meisje en 4 jongens – heeft de stichting budget gereserveerd en voor het eerste 

halfjaar begin februari geld overgemaakt. Het betreffen de meisjes Millicent Maria Kilaoi (15) en 

Sylvia Namunyak Saika (13) en de jongens David Saitabeau (16), Olongida Masuntu (16), John 

Ntungani Lazaro (15) en Brian Saningo Sumpati (14). Dat maakte dat deze kinderen gelijk weer 

naar school mochten. Zij waren vanwege het niet betalen van schoolgeld eerder naar huis gestuurd. 

Helaas werden de scholen na ca. 2 maanden gesloten vanwege corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten TEMA 

In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat we hebben moeten constateren dat Amos en Priscah 

Simpano, de projectleiders van TEMA, zich niet helemaal gehouden hebben aan de afspraken en te 

soepel met de gestelde voorwaarden zijn omgegaan. Nader onderzoek zou plaatsvinden aan de hand 

van de rapportage over 2019 en daaraan voorafgaande rapportages. 

De werkwijze van de Stichting Maji Maendeleo Afrika is voornamelijk gebaseerd op onderling 

vertrouwen dat bij de persoonlijke bezoeken en door de jaarlijkse verslagen elke keer opnieuw werd 

bevestigd. Het doel was om meisjes van arme gezinnen (needy girls) die niet besneden werden 

(alternatief ritueel) te ondersteunen bij het volgen van voortgezet onderwijs (secondary school).  

De analyse over de laatste 5 jaar heeft echter duidelijk gemaakt dat naast needy girls er ook een 

aantal meisjes van rijke ouders zijn gesponsord en dat Priscah en of Amos daar voordeel uit hebben 

verkregen. Kortom – corruptie! Dit betekende boosheid en een enorme teleurstelling. 

Deze uitkomst heeft het bestuur doen besluiten om onmiddellijk de samenwerking met TEMA, 

Priscah en Amos te beëindigen. Zij zijn door de voorzitter middels een uitgebreide email met 

toelichting daarvan op de hoogte gesteld. Deze email is verzonden begin februari 2020. 

Helaas is er daarna niets, maar dan ook niets meer vernomen van Priscah of van Amos. 
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Elizabeth Putwai (l) en Charity Kashu (r) zijn in 

2019 gepeild of zij misschien de ondersteuning 

van secondary schoolgirls die door Maji worden 

ondersteund, willen coördineren en begeleiden. 

Het continuering van het veranderingsproces van 

het stoppen van besnijden van meisjes door 

onderwijs en toepassen van een alternatief 

ritueel is zo belangrijk dat wij dat willen blijven 

steunen. Elizabeth en Charity hebben daar toen 

voorzichtig mee ingestemd. In februari is 

daarover met hen opnieuw contact gezocht, maar 

tot op heden geen reacties ontvangen.  

 

De vraag is hernieuwd gesteld, maar ook daarop nog geen reactie. Misschien dat dit mede komt 

doordat de scholen dicht zijn en alle meisjes terug zijn naar huis. We hopen toch nog op een reactie 

zodat we op basis daarvan nader te bepalen wat we kunnen doen. 

 

 

Versterken van de Olaulau-dam 

Het plan was om tijdens het bezoek in juli-augustus het 

versterken van de Olaulau-dam te bespreken en vervolgens al of 

niet dat project te gaan steunen (zie vorige nieuwsbrief). 

Helaas is daar dus niets van gekomen en wachten af wanneer 

daarvoor weer een gelegenheid is. 

 

 

Support Samuel Kihanya Wanjiru 
Met Samuel – de voorheen door ons gesponsorde student – gaat het goed. Hij woont in Bahrein met 

zijn vrouw Doreen. Zij zijn getrouwd en hebben inmiddels een dochter – Milan. Doreen is vanwege 

de zwangerschap en de geboorte van Milan gestopt met werken. Samuel is nu kostwinner. Hij werkt 

als portier en administratief medewerker. De inkomsten zijn beperkt. Hij heeft nu een idee om naast 

dit werk ook nog pakketten te gaan 

bezorgen als bijverdienste. Om dit op te 

zetten en mogelijk te maken is hiervoor 

een bestemmingsgift gedoneerd die 

vervolgens is overgemaakt aan Samuel. 

De realisatie van zijn plan verloopt niet 

goed en we hopen dat hij dat nog kan 

veranderen. Voor de ondersteuning van 

Doreen en de zorg voor Milan is ook een 

bestemmingsgift gedoneerd. 

 
  

  

Doreen en Samuel 
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Financiën 
Het financieel jaaroverzicht 2019 is in de maak. Helaas is ook dit wat later dan gewenst en bedoeld. 

Zodra het gereed is, zal het overzicht op de website worden toegevoegd. 

In 2020 waren de uitgaven (tot nu toe) beperkt tot in totaal € 2.790 w.v. € 140 bankkosten. 

Bij het opstellen van deze nieuwsbrief was er bij de Stichting Maji Maendeleo € 4.695 in kas. 

 

 

 

Voortzetting support 

werkzaamheden van de stichting 
Wij hopen dat het in het komende jaar 

weer mogelijk zal zijn om Kenia-Loita 

te bezoeken en de projectleiding en 

coördinatie van het werk van de 

stichting met nieuwe energie een soort 

doorstart te laten maken. 

 

 

 

 

Steun aan Stichting Maji Maendeleo Afrika t.b.v. Kenya-Loita  
Wij vragen jullie, donateurs en andere supporters van het werk van de stichting, het werk te willen 

blijven steunen. De gemeenschap van Entesekera en omstreken heeft de support nog steeds hard 

nodig op het gebied van Water – Gezondheid – Ontwikkeling. 

 

Jullie support is en blijft heel belangrijk. Dank jullie wel! 

 

Wij wensen jullie in deze bizarre tijd een zo goed als het kan fijne, gelukkige en gezonde 

feestdagen toe – ondanks alle maatregelen. Ook wensen we dat corona zal worden 

teruggedrongen en het leven weer met minder beperkingen geleefd zal kunnen worden in het 

nieuwe jaar. Daarom dan ook een gelukkig en heel gezond 2021 toegewenst. 

 

 
Namens het bestuur, 
Wicher Wildeboer    
Voorzitter 
 
Stichting Maji Maendeleo Afrika  
Belgischezoom 1    
2912 GC Nieuwerkerk a/d IJssel   
 
NL59 INGB 0003095780 
t.n.v. Stichting Maji Maendeleo Afrika 
Nieuwerkerk a/d IJssel       
            Uw reacties s.v.p. naar info@mmafrika.com 

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” 


