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NIEUWSBRIEF juli 2019 
 
Beste donateurs en andere geïnteresseerden in het werk van de  

            Stichting Maji Maendeleo Afrika. Het is tijd voor een korte 
  nieuwsbrief om jullie op de hoogte te stellen van de stand van   
  zaken in Kenia – Loita. Door een periode met wat minder goede 
  gezondheid, heeft het even geduurd. De vorige brief was (deels) 
  geschreven in Kenia – Nairobi aan het eind van een bezoek van 
  twee weken aan Kenia - Loita. Deze nieuwsbrief is in Nederland  

    tot stand gekomen aan het begin van onze zomervakantie. 
 
 
Algemene situatie in Loita Hills – omgeving Entesekera  
Het laatste nieuws uit Loita was dat er opnieuw een ernstige droogte dreigde terwijl er vorig jaar 
sprake was van enorme wateroverlast. We hopen dat het mee zal vallen, want de gevolgen zijn daar 
snel ernstig. 
 
 
Activiteiten TEMA vrouwen (AROP) 
De bijeenkomsten, waarin voorlichting gegeven 
wordt over het alternatief ritueel waarbij het 
besnijden achterwege blijft, worden nog steeds 
tweemaal maal per jaar georganiseerd, op 
verschillende locaties. 
De steun van Maji Maendeleo aan meisjes in het 
middelbaar onderwijs (Secondary School) betekent 
dat inmiddels een aantal hun middelbare school met 
succes heeft afgerond en als role model met hun 
verhaal optreden in de voorlichtingsbijeenkomsten. 
De voorlichting aan meisjes en hun moeders heeft als effect dat ze meer geïnformeerd zijn en dat de 
meisjes ook bewuster worden van hun situatie. Het aantal meisjes dat het afgelopen jaar is ‘gevlucht’ 
van huis i.v.m. de dreiging te worden besneden en uitgehuwelijkt, is sterk toegenomen. Zij worden 
opgevangen op de scholen (o.a. door Priscah) waarna contact wordt opgenomen met de ouders om die 
te informeren over de consequentie ingeval zij hun plannen doorzetten. Het overtreden van de 
wetgeving omtrent de besnijdenis van meisjes wordt meer en meer gehandhaafd. Dat is een goede 
ontwikkeling die daadwerkelijk tot een omslag in de gewoonte van de besnijdenis kan leiden. 
In 2019 steunt Maji Maendeleo Afrika TEMA met Ksh 455.000 (= ca. € 4.000). 
 
 
Activiteiten in het kader van een alternatief ritueel voor besnijdenis - TEMA 
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, was er contact gelegd met AMREF dat veel kennis en 
ervaring heeft opgedaan in Magadi in het Oosten van Zuidelijk Kenia. De bedoeling was dat AMREF 
die ervaring en kennis zou overbrengen op de AROP vrouwen middels voorlichting, workshops en 
cursussen in Magadi of in Loita. De stichting heeft eerder aangegeven de kosten die daarmee gemoeid 
zijn op zich te nemen. 
Ondanks herhaalde contacten, met name gelegd door Amos Simpano, is het niet gelukt deze 
activiteiten te laten realiseren. AMREF Kenya wil daarin tot u toe geen medewerking verlenen. 
Heel erg jammer. We gaan bezien wat daar nog aan gedaan kan worden. 
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Onderwijs voor wezen en kinderen uit arme gezinnen 
In 2017 en 2018 heeft Maji het schoolgeld voor de Secondary School betaald voor een aantal jongens 
en meisjes, wezen of afkomstig uit arme gezinnen.   
Dit gebeurt los van de ondersteuning van de TEMA meisjes. 
Ook in 2019 hebben we dit kunnen voortzetten, dit jaar voor 3 leerlingen te weten voor David Meipuki 
- Ntiti Rerente - Denis Maipuki. 
 
Waterproject Primary Entesekera - Loita ‘NENKOLONG’  
In de vorige nieuwsbrief is bericht gedaan van het feit dat de dam bij de bron 
‘Nenkolong’ lekt en dat dit gerepareerd moet worden. Als het lang voortduurt 
kan het leiden tot een zodanig verlies van druk dat het water niet meer zal 
stromen. Ondanks de vragen daaromtrent is er tot op heden geen actie op 
ondernomen. Ook op het verzoek om met een plan incl. begroting te komen, is 
nog geen reactie gekomen. Daar zal ik dan ook de nodige aandacht aan 
besteden wanneer ik Loita bezoek in de maand september aanstaande. 
 
Bezoek aan Kenya-Loita in september 2019  
In september 2019 zal ondergetekende opnieuw afreizen naar Kenia-Loita.  
Doel van de korte reis (10 dagen) is om de contactpersonen en andere vrienden te ontmoeten en 
overleg te hebben over de projecten en de voortgang. Er zal contact zijn met Amos Simpano over 
TEMA en de contacten met AMREF. Met Priscah Simpano zal het gaan over TEMA en het onderwijs 
aan meisjes en de ontwikkelingen daarin. Ook de bijenhouderijen zullen aan de orde komen Bij Jonas 
Putuai zal onder andere het ondersteunen van onderwijs voor wezen en het project ‘NENKOLONG’ 
aan de orde komen. 
 
Tot zover de update over de projecten van de Stichting Maji Maendeleo Afrika rondom Entesekera en 
de Loita Hills. 

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


