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Jonas in zijn Chamba 

NIEUWSBRIEF juni 2017 
 

Beste donateurs en andere geïnteresseerden in het werk van de  
            Stichting Maji Maendeleo Afrika, na lange tijd weer een update over 

het werk van de stichting. 
 
 

Bezoek aan Loita in februari jl. 
In februari van dit jaar is opnieuw een bezoek gebracht aan Loita – Kenia. Het gebied waar wij onze projecten 
hebben en onze contactpersonen en vrienden wonen en werken. 
  
Algemene situatie in Kenia 
In het noorden van Kenia en zuiden van Soedan 
voltrok zich begin dit jaar een ramp. De regen die 
normaal in oktober/november 2016 had moeten 
vallen, is niet gekomen. Er was sprake van zeer 
ernstige droogte dat leidde tot ernstig gebrek aan 
water en voedsel. Bijna 50% van het vee stierf door 
de droogte, de beken en rivieren kwamen volledig 
droog te liggen en de gewassen verdroogd.  
 
Situatie in Loita Hills – omgeving Entesekera 
In de Loita Hills was de droogte ook ernstig. Het water uit de heuvels, in kleine stroompjes, was heel beperkt 
ten op zichte van de normale situatie in de tijd van het jaar. Op de plaatsen waar nog water was, was het heel erg 
druk met mensen en hun ezels die van ver kwamen om hun jerrycans te vullen. 
Ook waren er vrouwen die kilometers te voet kwamen en dezelfde weg weer teruggingen met een volle jerrycan 

op de rug. Een aantal chamba’s (landbouwgrond) beschikken 
over water vanuit de heuvels, geleid naar de landbouwgrond 
voor irrigatie. Zo ook Jonas die tevens over een waterbassin 
beschikt waarin hij een een grote voorraad water heeft voor het 
irrigeren van zijn grote chamba. 
Op die chamba’s werden nog gewassen verbouwd, geoogst en 
onder andere op de markt verkocht. 
Jonas levert dagelijks groente aan de Loita Secondary School 
die daarmee hun leerlingen te eten kunnen geven.   
Inmiddels is er in maart en later voldoende regen gevallen 
waardoor ook anderen hun gewassen konden planten of inzaaien 
en het gras weer kon groeien. 
 

 
TEMA – CBO Enthasata 
Activiteiten in het kader van alternatieve rituelen voor besnijdenis van meisjes en onderwijs 
De rapportage over 2016 en een voorstel voor 2017 was, op het moment van het bezoek, bijna gereed, zo gaf 
Priscah Simpano aan, onze contactpersoon en projectleider TEMA. De afgelopen maanden is meerdere malen 
gevraagd om het rapport, maar het bleef uit. Vorige week liet Priscah weten dat, door een virus op haar 
computer, het rapport weg is. Ook Amos Simpano, projectleider CBO Enthasata, heeft dit inmiddels bevestigd. 
Zij hebben toegezegd zo snel mogelijk een nieuw rapport op te stellen. Het was de bedoeling om de informatie 
uit het rapport op te nemen in deze nieuwsbrief. Dat moet, helaas, een andere keer.  
Priscah Simpano, is vorig jaar hoofd van een basisschool in Nkopon geworden. De school ligt op een klein uur 
rijden van Entesekera en Priscah verblijft daar van maandag tot en met vrijdag.  
Daarnaast is Priscah een privé school gestart in Entesekera waar in februari al 16 kinderen, in de leeftijd van 4 – 
5 jaar, onderwijs volgden. Dit betekent dat zij minder tijd en gelegenheid voor contacten heeft en daardoor zich 
minder kan bezighouden met TEMA en de schoolmeisjes die worden gesteund door Maji.  
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Tijdens het bezoek is aan Priscah gesuggereerd om een assistent te zoeken voor de coördinatie van het project 
en de contacten met de meisjes of het over te dragen. 
De suggestie om Elizabeth Putuai, de echtgenote van Jonas, daarvoor te vragen is overgenomen door Priscah en 
Elizabeth heeft aangegeven de coördinatie op zich te willen nemen. Priscah zal haar informeren en de komende 
weken zullen we met Elizabeth contact daarover hebben.  
 
Schoolmeisjes 
Tijdens het bezoek is een ontmoeting georganiseerd met 5 van de meisjes/jonge vrouwen die onderwijs volgen 
of gevolgd hebben op de Loita Secondary School, gefinancierd door Maji. Het gesprek verliep in het begin 
moeilijk.        

Het praten met een man is iets wat ze gewoon al 
niet makkelijk doen en dan ook nog met een grote  
witte man. Met gerichte vragen kwam het wel op 
gang. Zij vertelden over hoe belangrijk zij het 
onderwijs ervaren en voor welke problemen zij 
met hun gemeenschap staan – de droogte – 
gezondheid en gezondheidszorg – onderwijs en 
vervolgonderwijs. Drie van deze vrouwen willen 
een vervolgstudie doen, maar hebben daarvoor 
het geld niet en ook nog geen sponsor daarvoor  

  gevonden. Twee zijn nu assistent op een school  
  en willen opleiding tot leraar volgen en één wil 

verpleegster worden.  Ook kreeg ik een vraag terug – “Wat is in uw land een grote uitdaging?” De situatie in 
Loita-Kenia en die in Nederland liggen zo ver uit elkaar dat dit wel even een lastige vraag was voor mij. 
Denkend aan hoe Samuel onder de indruk was van het feit dat wij bijna 7 meter onder de zeespiegel leven en de 
hoeveelheid water in Nederland, heb ik verteld over de situatie van Nederland en relatie tot het zeewater en de 
rivieren. Dat de uitdaging voor Nederland is om het water buiten de dijken te houden en het water in de rivieren 
te reguleren. Zij waren onder de indruk zo kon ik zien en horen. 
Deze vrouwen hebben een brief geschreven aan Maji Maendeleo Afrika waarin zij ook hun dankbaarheid 
verwoorden voor de steun die zij hebben gekregen zodat zij de middelbare school hebben kunnen doen. Eén van 
de brieven is in deze Nieuwsbrief opgenomen. 
 
Activiteiten TEMA vrouwen (AROP) 
De bijeenkomsten van TEMA in de dorpen – voorlichting aan ouders en meisjes en workshops – wordt door de 
vrouwengroepen georganiseerd en verzorgd. Elke vrouwengroep heeft een soort van voorzitter die de leiding 
heeft. Priscah is daar niet meer of minder bij betrokken. Daar het allemaal vrijwilligers werk is, is de frequentie 
van de bijeenkomsten afhankelijk van de inzet van deze vrouwen. De moeilijke situatie thuis, door de droogte 
en andere verantwoordelijkheden, maakt dat zij minder kunnen doen dan zij willen. De toename van meisjes die 
niet besneden worden is dan ook niet groot. Het aantal blijft een beetje gelijk aan voorgaande jaren.  
Een poging om in contact te komen met AMREF en een samenwerking te onderzoeken, is tot op heden niet 
gelukt. Het gebied van Loita Hills lijkt niet interessant genoeg voor grote NGO’s. Het gebied is onherbergzaam, 
er zijn geen/weinig voorzieningen en het is relatief dun bevolkt. Dat laatste betekent dat er nooit sprake zal zijn 
van heel grote aantallen zoals in Magadi waar AMREF ca. 300 meisjes gelijktijdig door de alternatieve rituelen 
begeleidt met inzet van betaalde krachten. 
We zullen een nieuwe poging doen om te bezien of AMREF haar aandacht met hun ervaring ook in de Loita 
Hills wil inzetten.  
Of Maji Maendeleo ook in 2017 de vrouwengroepen zal ondersteunen bij het geven van voorlichting e.d. zoals 
afgelopen jaren, hangt af van de rapportage 2016 en het voorstel 2017. 
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Bijenhouderijen TEMA vrouwen 
Twee van vrouwengroepen beschikken over een door Maji gefinancierde bijenhouderij, de vrouwen in 
Enthasata en de vrouwen in Narotia. In tijden van droogte is de kans groot dat de bijen vertrekken.  
In Enthasata is dat al een keer gebeurd, maar zijn de bijen na de regen deels weer teruggekomen. In februari jl. 
waren er in Narotia twee bijenkasten bevolkt met bijen. Beide bijenhouderijen oogsten tweemaal per jaar. De 

honing wordt verkocht, 
veelal voor één of meer 
geiten die de vrouwen 
later kunnen omzetten 
in geld. Het moet de 
vrouwen enige 
onafhankelijkheid 
geven van de mannen 
die over het geld gaan. 
Of dit ook zo werkt is 
nog niet echt duidelijk 
geworden. 

 
Waterproject Primary Entesekera - Loita ‘NENKOLONG’ 
Ondanks de ernstige droogte, heeft de primary school Entesekera nog steeds water uit het waterproject.  
Overdag is het een heel kleine stroom uit de leiding, maar de nieuwe headmaster vertelde dat het ’s avonds weer 
meer stroomt. Overdag wordt de leiding onderweg afgetapt door de bewoners langs de leiding waardoor er aan 
het eind nog maar heel weinig door komt. De nieuwe headmaster heeft toegezegd dat de leiding zal worden 
aangesloten aan de watertank die hij heeft laten repareren en klaarstaat. Ook zal hij aan het onderhoud van de 
waterleiding serieus aandacht geven en regelmatig iemand de leiding laten controleren.  
 
Jonas en Elizabeth 
Het verblijf in het camp van Jonas en Elizabeth was als vanouds. Gastvrij en heerlijk in de groene natuur van 
Loita. Elke ochtend een vogel concert van vele soorten vogels ieder met zijn of haar eigen gezang was opnieuw 
een verrukkelijke manier om wakker te worden! 
De chamba van Jonas ligt er goed bij, mede dankzij de watertoevoer en reserves. Drie mannen zijn permanent 
aan het werk met nieuwe aanplant (nursery), bijhouden van het land en het dagelijks oogsten. De stier – ‘Bro’ is 
nog steeds groot en sterk en tam. Hij blijft nu voornamelijk dicht bij huis waar nog gras is. Hij heeft inmiddels 
heel veel nakomelingen in de hele streek van Entesekera. 

 
Met Elizabeth gaat het erg goed. Zij is helemaal opgeknapt na alle 
operaties waarvan de laatste zeer noodzakelijk was. Zij werd 
daarvoor telkens weer naar huis gestuurd. Jonas heeft dat op enig 
moment geweigerd. Er kwam vervolgens een Amerikaanse arts 
bij die de ernst, de oorzaak en een oplossing zag voor de situatie. 
Elizabeth woog op dat moment nog 37 kilo en was op sterven na 
dood! Na een periode van aansterken middels infusen is Elizabeth 
succesvol geopereerd. Zij werkt weer en heeft de zorg voor de 
kinderen en thuis weer volledig op zich genomen. Het hele, zeer 
indrukwekkende verhaal, heeft zij mij verteld. Ook de enorme 
zorg van Jonas en de spanningen die dat voor hem hebben 
betekent zijn met haar en met Jonas besproken. Een mooi contact 
tussen vrienden. 
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Diverse locaties hebben we bezocht. De gehuurde auto maakte dat mogelijk. Zo zijn 
Bernard Kashu en ik bijvoorbeeld naar Tiamanagen geweest om Rhoda (moeder van 

Bernard) te bezoeken en hebben we water gebracht naar een zus van Bernard.  
Bernard is speciaal vanuit de Maasai Mara gekomen vanwege mijn bezoek. Hij heeft vrij gevraagd en met heel 
veel moeite ook gekregen.  
Onderweg komen we langs een project van André, ook een goede vriend van wijlen Ray Focht. Hij bouwt een 
school in Olorte, dichtbij Tiamanagien, met behulp van Zwitserse vrijwilligers. 

We bezoeken zijn kamp waar hij 
wandel safari’s – ‘Walking with 
Maasai’ organiseert voor kleine en 
grote groepen. Andre heeft een 
missie en achterliggende ideologie 
over natuurbehoud met het laten 
herbeplanten met bomen en de 
bescherming van de wilde hond 
(www.alkoroicamp.com). André en zijn vrouw Corienne wonen 
permanent in het kamp op een prachtige plek met woontent, 
keukentent en grote buitenruimte. Op het pad naar zijn woningtent 

kwamen we langs een buffel – vlakbij. Normaal is dat levensgevaarlijk en volgens Bernard was dat ook het 
geval. Volgens André was dat de ‘huisbuffel’ die zelfs slaapt tussen de woningtent en de keukentent. Bernard 
vindt het helemaal niets en is doodsbang. De terugweg moet dan ook een andere zijn voor hem. Voor mij was 
het een mooie ervaring – naïviteit? 
 
Bernard en Charity 
In juli 2016 is Charity bevallen van Alex, haar vierde zoon en volgens haar zeggen de laatste. Het gaat goed met 
het gezin, ook met Anthony die goed herstelt van TBC. Het huis, de keuken en de voorraadschuren zien er puik 
uit. Alles is keurig netjes en geordend. Het is goed te zien dat Charity van netheid houdt. De droogte betekent 
voor Charity dat ook zij moet wachten op de regen om haar landbouwgrond weer te kunnen inzaaien. Op een 
klein stukje grond heeft ze nog gewassen staan. Zij kan dat irrigeren met water uit de tank. Het is bijzonder dat 
zij nog steeds water heeft. Bij elk regenbuitje wordt er water opgevangen en ze gaat er heel erg zuinig mee om. 
Een bezoek gebracht aan de primary school Empurputia. De school ligt er mooi bij. Het niveau van het 
onderwijs laat te wensen over volgens Charity. Het moeras met pad en bruggetjes is door de droogte helemaal 

droog gevallen. Een week later 
nogmaals bij Charity op bezoek 
gegaan. Het was 13 februari, 
precies 10 jaar na de oprichting 
van de Stichting Maji 
Maendeleo Afrika. Mooi om 
daar op dat moment te zijn 
waar het allemaal begonnen is. 
 

Nieuwe ideeën  
Over nieuwe ideeën, projecten en ontwikkelingen in de volgende nieuwsbrief. 
Het zal gaan over het naar school kunnen gaan van arme (wees)kinderen – een idee over een dispensary in 
Empurputia en over contacten met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie 
Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. 
 
Financiën 
Met het publiceren van de resultaten – financieel verslag – loopt de stichting een jaar achter. 
Daarom nu het financieel overzicht over 2015 èn 2016 in deze nieuwsbrief. 
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1-jan Beginbalans NTO; rente 7,06 Algemene reserve 7.826,15€              
Nog te betalen bankkosten 2014 49,63€                    

28-jan 1816506 Bankkosten 01 okt 14 - 31 dec 14 16,55€                       10-jan 3095780 NTO; rente 2014 7,06€                      
28-jan 3095780 Bankkosten 01 okt 14 - 31 dec 14 33,08€                       

13-mei 3095780 Kruisposten/Zkl Kwartaalrek. 4.500,00€                 13-mei 3095780 Kruisposten/Spaarrekening 4.500,00€              

30-mei Memoriaal
Nog te betalen; Decl. reis W.R. Wildeboer mei 
2015; Besluit bestuur d.d. 25-05-2016

700,00€                  

Bank 3095780/Betaalrekening 5.082,20€                 
Bank 3095780/Spaarrekening 2.585,02€                 Nog te betalen; bankkosten 01 okt - 31 dec 2015 34,13€                    
Bank 1816506 78,59€                       Nog te betalen; bankkosten 01 okt - 31 dec 2015 18,50€                    

MEMORIAAL Nog te ontvangen rente 2015 3,40€                          

Totaal generaal 12.305,90€               Totaal generaal 13.135,47€            

Resultaat (negatief) (829,57)€                

MEMORIAAL31-dec

Balans 2015
Activa Passiva

1-jan Beginbalans

Saldo
31-dec

Datum/
Maand

Rek.nr. Omschrijving Bedrag Datum/
Maand

Omschrijving Bedrag

Donaties 445,00€                     
Februari 3095780 Donaties 80,00€                       

31-mrt Project Studie Samuel 566,46€                  
Donaties 130,00€                     3095780 Bankkosten 01 jan 15 - 31 mrt 15 31,95€                    
Rente spaarrekening 12,67€                       1816506 Bankkosten 16,55€                    

14-mei 3095780 TEMA 4.225,15€              
Reis mei 2015 WRW; Memkori Ole Ranka 90,00€                    
Reis mei 2015 WRW; Ziekenhuis Elizabeth 75,00€                    
Reis mei 2015 WRW; Support vrouwen 270,00€                  
Reis mei 2015 WRW; 50% org.kosten 265,00€                  

Donaties 140,00€                     144,45€                  
Donatie t.b.v. Project Studie Samuel 150,00€                     125,19
Donaties 130,00€                     7-jul Project Studie Samuel 512,27€                  

Bankkosten 31,88€                    
1816506 Bankkosten 16,55€                    

Donaties 105,00€                     17-aug 3095780 Project Studie Samuel 108,37€                  
Donatie Kinderen Ilkerin 3.300,00€                 
Donaties 285,00€                     1-sep 3095780 Kinderen Ilkerin 3.237,95€              
Donatie t.b.v. Project Studie Samuel 200,00€                     
Donaties 155,00€                     1-okt Project Studie Samuel 484,90€                  

Bankkosten 33,68€                    
1816506 Bankkosten 18,20€                    

November 3095780 Donaties 1.105,00€                 
Donaties 2.670,00€                 
Donatie t.b.v. Project Studie Samuel 150,00€                     

Nog te betalen:  Bankkosten 01 okt 15 - 31 dec 15 34,13€                    
Nog te betalen:  Bankkosten 01 okt 15 - 31 dec 15 18,50€                    

Totaal generaal 9.476,61€                 Totaal generaal 10.306,18€            

Resultaat (negatief) (829,57)€                
9.476,61€                 9.476,61€              

Rente spaarrekening

3095780

3095780September

30957801-jun

Juli
6,61€                          Rente spaarrekening

95,00€                       

130,00€                     

3095780

3095780

3095780

180,00€                     

14 - 29 mei Memoriaal

3,93€                          

Januari 3095780

Juni 3095780

Donaties

Donatie t.b.v. Project Studie Samuel

Donaties3095780

April

Overzicht Opbrengsten en Kosten Maji Maendeleo 2015

Opbrengsten/Inkomsten Kosten/Uitgaven

Rek.nr.

December

Mei 3095780

3095780Oktober

MEMORIAAL

Maart

3095780

28-jul

3095780

28-okt

28-apr

Project Studie Samuel

MEMORIAAL31-dec

3095780

Nog te ontvangen rente 2015;  
3095780

3,40€                          

Augustus
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Financieel overzicht 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toelichting 2015 
 
1. TEMA – kosten voor voorlichting, promotie en educatie (workshops) 
en schoolgeld voor secondary school voor niet besneden meisjes  
2. Samuel – studiekosten en levens-onderhoud (huur, transport, 
voedsel, e.d.) 
3. Studie Ilkerin – schoolgeld voor schoolkinderen in Illkerin van T. 
Verhaar - via C.C.Baari. 
4. Elizabeth – bijdrage ziektekosten 
5. Memkori – eenmalige bijdrage schoolgeld 
6. Support – bijdrage aan kosten van onze contactpersonen die het werk 
mede mogelijke maken. 
  
 
 
- Bankkosten 
Kosten die de bank in rekening brengt voor gebruik bankrekening en 
overschrijvingen 



 6

NIEUWSBRIEF juni 2017  (6) 

 
 

    Financieel overzicht 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

   Toelichting 2016 
 

1. TEMA – kosten voor voorlichting, promotie en educatie  
(workshops) en schoolgeld voor secondary school voor niet 
besneden meisjes  

2. Samuel – studiekosten en levens-onderhoud (huur, transport,  
voedsel, e.d.) 

3. School Ilkerin – schoolgeld voor schoolkinderen in Illkerin  
van T. Verhaar - via C.C.Baari. 

 
 
 
 
 
 

    - Bankkosten 
      Kosten die de bank in rekening brengt voor gebruik bankrekening 
      en overschrijvingen 

 

TEMA 2.874,87€                 
Studie Samuel Kihanya Wajiru 3.144,52€                 
School Ilkerin 5.251,37€                 

Totaal projectuitgaven 11.270,76€                

Reis- en verblijfkosten algemeen
 - …. -€                        

Organisatiekosten
 - Bankkosten 211,16€                      

Totaal overige uitgaven 211,16€                      

Totale uitgaven 11.481,92€                

Project Uitgaven

Financieel totaaloverzicht projecten 2016

1-jan Algemene reserve 01-01-2016 6.996,58€    
Resultaat 2016 -276,10€        
Algemene reserve 31-12-2016 6.720,48€    

Bank 3095798 6.669,08€      
Bank 1816506 104,39€          31-dec Nog te betalen 2016 53,38€          
MEMO; NTO rente 2016 0,39€               

Totaal generaal 6.773,86€      6.773,86€    

Balansverschil -€               

31-dec

31-dec

Financiele balans Maji Maendeleo 31-12-2016

Activa Passiva

Datum/
Maand

Rek.nr. Omschrijving Bedrag
Datum/
Maand

Omschrijving Bedrag

Donaties 95,00€                       1816506 Bankkosten 01 okt 15 - 31 dec 15; is geen 'Kosten'
NTO rente 2014; is geen 'Opbrengst' 3095780 Bankkosten 01 okt 15 - 31 dec 15; is geen 'Kosten'

Februari 3095780 Donaties 195,00€                     2-feb 3095780 Project Studie Samuel 322,18€                  
Maart 3095780 Donaties 145,00€                     

8-apr Project Studie Samuel 445,41€                  
3095780 Bankkosten 01 jan 16 - 31 mrt 16 33,68€                    

Rente spaarrekening 2,46€                          1816506 Bankkosten 18,20€                    
Donaties 120,00€                     
Donatie t.b.v. Project Studie Samuel 100,00€                     
Donaties 120,00€                     
Donatie t.b.v. Project TEMA 270,00€                     
Donaties 735,00€                     4-jul Project TEMA 2.874,87€              

7-jul Project Studie Samuel 1.880,65€              
Bankkosten 33,75€                    

Rente spaarrekening 2,03€                          1816506 Bankkosten 19,30€                    
Donaties 135,00€                     
Donatie School Ilkerin 4.100,00€                 

6-sep 3095780 Kinderen Ilkerin 4.038,83€              
Donaties 135,00€                     24-okt Project Studie Samuel 404,73€                  
Rente spaarrekening 0,94€                          Bankkosten 34,65€                    
Donaties t.b.v. Project Studie Samuel 400,00€                     1816506 Bankkosten 18,20€                    

November 3095780 Donaties 110,00€                     
Donaties 1.260,00€                 
Donatie t.b.v. Schoolfee stud. Loita 1.250,00€                 
NTO rente 2016;  3095780 0,39€                          Nog te betalen:  Bankkosten 01 okt 16 - 31 dec 16 34,88€                    
NTO rente 2016; 1816506 Nog te betalen:  Bankkosten 01 okt 16 - 31 dec 16 18,50€                    

Totaal generaal 11.205,82€               Totaal generaal 11.481,92€            

Resultaat (negatief) (276,10)€                
11.205,82€               11.205,82€            

Saldo -€                            

MEMORIAAL31-dec

Overzicht Opbrengsten en Kosten Maji Maendeleo 2016

Opbrengsten/Inkomsten Kosten/Uitgaven

Rek.nr.

December

Mei

3095780Oktober

MEMORIAAL

26-jul

3095780

26-okt

26-apr

3095780

Januari 3095780

91,55€                    

1.212,54€              Contributie Truus Voshaar; Schoolfee stud. Loita309578012-dec

309578025-mei Project Studie Samuel

3095780

26-jan

3095780

120,00€                     Donaties

Augustus 3095780

3095780September

Juni 3095780

3095780April

Juli 1.800,00€                 Donaties t.b.v. Project Studie Samuel

3095780

110,00€                     Donaties
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Tot zover de update over de projecten van de Stichting Maji Maendeleo Afrika en de situatie in en 
rondom Entesekera en de Loita Hills. 
 
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 
 
Stichting Maji Maendeleo Afrika  NL59 INGB 0003095780 
Belgischezoom 1    t.n.v. Stichting Maji Maendeleo Afrika 
2912 GC Nieuwerkerk a/d IJssel  Nieuwerkerk a/d IJssel 
      Uw reacties s.v.p. naar info@mmafrika.com 
 
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”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


