
NIEUWSBRIEF juli 2016 
 

Beste donateurs en andere geïnteresseerden in het werk van de  
            Stichting Maji Maendeleo Afrika, een korte update over het werk 
 van de stichting. 
 
 

Samuel Kihanya Wanjiru 
Onze student Samuel is geslaagd voor zijn Bachelor Business Management & ICT. Hij krijgt op 15 juli 
a.s. zijn diploma uitgereikt. Samuel is de eerste in zijn familie die een bachelor diploma heeft gehaald. 
 
Een ander nieuwtje : Samuel komt naar Nederland ! 
 
Ondergetekende heeft met zijn gezin Samuel uitgenodigd om 
naar Nederland te komen en met Nederland kennis te komen 
maken. Hij heeft inmiddels zijn visum aangevraagd en als alles 
klopt zal hij op 1 augustus 2016 arriveren. Hij zal zo’n 11 weken 
hier zijn en verblijven op de Belgischezoom. 
We willen hem kennis laten maken met verschillende aspecten 
van Nederland. We zullen daarvoor een programma maken en hij 
zal ook zelf zijn ontdekkingen kunnen doen. 
Ook willen we Samuel kennis laten maken met de sponsoren van de stichting en omgekeerd.  
Het is ons plan om het voor hem een mooie en bijzondere levenservaring te laten worden. 
We staan open voor suggesties en initiatieven die hier aan kunnen bijdragen. 
 
Tevens willen we onderzoeken of het mogelijk is om Samuel in Nederland een Master studie ICT te 
laten doen. Nagegaan zal worden welke instellingen een opleiding aanbieden waar Samuel terecht zou 
kunnen. Afhankelijk van de soort Master is daarvoor tussen de € 15.000 en € 35.000 nodig. Hiervoor 
zullen we fondsen nodig hebben waar we naar op zoek zijn.  
Als iemand een suggestie heeft voor een opleiding en of voor fondsen dan houden we ons zeer 
aanbevolen.  
 
Fototentoonstelling van Anja Ligtenberg  
van 24 juni t/m 2 oktober 2016 in het Afrika Museum,  
Postweg 6, Berg en Dal 
 
Prachtige foto’s van Maasai meisjes rondom hun alternatief ritueel. Ook foto’s uit Loita Hills. 
Gaat dat zien! 
 
TEMA – CBO Enthasata 
Schoolmeisjes 
Als vervolg op de informatie in de nieuwsbrief van december 2015 kunnen we melden dat de volgende 
5 meisjes de secundary school, met steun van Maji Maendeleo, hebben afgerond en hun diploma 
behaald: 

- Nashipae Lekuruon - Oldonyo Village niveau C 
- Topisia Koyie  - Empurputia  niveau C 
- Nadupoi Kashu - Empurputia  niveau D 
- Elizabeth Sumpati - Empurputia  niveau C 
- Everlyne Shakae - Olpusare  niveau C 
De meisjes met eindniveau C hebben daarmee een kwalificatie die toegang biedt tot Diploma (= 
soort van Hogeschool) of University. Het is niet bekend of deze meisjes ook de fondsen kunnen 
verwerven om daadwerkelijk een vervolgstudie te kunnen doen. 

   – “Van meisje naar vrouw” –  
    Nieuwe overgangsrituelen bij de Maasai 
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Van het voor de meisjes betaalde schoolgeld zijn alle receipts (kwitanties) opgevraagd en 
gecontroleerd. Voor 2016 heeft Maji Maendeleo besloten de support van meisjes in het vervolg 
onderwijs voort te zetten. In 2016 zullen dat 15 meisjes zijn. Inmiddels is het zo dat de ouders de 
eerste termijn voor hun rekening nemen en Maji Maendeleo de tweede en derde termijn. En goede 
ontwikkeling dus dat de ouders steeds meer voor eigen rekening nemen. 

 
Activiteiten TEMA vrouwen (AROP)  
De bijeenkomsten van TEMA in de dorpen – voorlichting 
aan ouders en meisjes en workshops – zal Maji Maendeleo 
ook in 2016 ondersteunen en daardoor mede mogelijk maken. 
 
 
Besloten is om voor 2016 in totaal een bedrag van Ksh 
310.000 (= ca. € 3.000) bij te dragen aan het onderwijs en 
deze activiteiten. 
 

 
Waterproject Primary Entesekera - Loita ‘NENKOLONG’  
Het afgelopen jaar is er slechts beperkt contact geweest met Jonas die het erg druk had met de ziekte 
en de operaties die Elizabeth, zijn vrouw, moest ondergaan. Het laatste nieuws is dat het goed gaat met 
Elizabeth en zij goed herstelt. Over hoe het gaat met het waterproject hebben we helaas geen 
informatie gekregen. We zullen bij Jonas blijven aandringen om ons te informeren zodat wij jullie 
weer op de hoogte kunnen brengen van de stand van zaken. 
 
Tot zover de korte update over de projecten van de Stichting Maji Maendeleo Afrika. 
 
Alle donateurs en andere schenkers van giften, heel erg bedankt!  
Jullie support is en blijft heel belangrijk.  
 
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. 
 
 
 
Wicher Wildeboer    
Voorzitter 
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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”  


