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NIEUWSBRIEF mei 2018 
 

Beste donateurs en andere geïnteresseerden in het werk van de  

            Stichting Maji Maendeleo Afrika, het is weer tijd voor een 

 nieuwsbrief met een update over het werk van de stichting. 

 

 

Algemene situatie in Kenia 
In tegenstelling tot 2017 is in het begin van dit jaar heel veel regen gevallen. De eerste maanden ook in 

Loita waar ze heel blij waren na lange periode van droogte. Echter, de regen ook elders in Kenia was 

heel erg veel en heeft tot overstromingen en aardverschuivingen geleid. Zelfs een dam in gebied van 

Nakuru is bezweken en heeft veel slachtoffers veroorzaakt. Over schade in de Loita Hills is geen 

melding binnengekomen. In de Loita Hills is er voor het belangrijkste deel sprake van heuvels en het is 

bebost. Daardoor kan het veel regenwater verwerken. 

 

TEMA – CBO Enthasata 
Activiteiten in het kader van alternatieve rituelen voor besnijdenis van meisjes en onderwijs 

Er is in Loita sprake van een sterke groei van het christelijk geloof. Er komen steeds meer kerken bij 

waar mensen zich bij aansluiten. Zo zijn er in 2017 alleen al in Entashata twee nieuwe kerken 

bijgekomen.  

Het aansluiten bij deze kerken betekent ook dat de mensen een andere kijk krijgen op het besnijden 

van meisjes. De christelijke kerk keurt dat namelijk sterk af. Dit heeft er toe geleid dat gerespecteerde 

gemeenschapsleiders, mannen die zich eerder sterk maakten voor het behoud van de ‘traditie’, nu sterk 

tegen besnijdenis zijn en nu ook als een rolmodel naar buiten treden. De vrouwengroepen (AROP) zijn 

ook weer gegroeid, ook mede dankzij de kerken die preken tegen vrouwenbesnijdenis. 

 

In 2017 is er voorlichting en advies gegeven aan meisjes en hun moeders op 10 scholen in Olorte en 

Entesekera omgeving. Het betrof de scholen – Osinantei, Entasekera, Oldoinyo, Esoit, Empurputia, 

Olorte, Olpusare, Mausa, Enairebuk en de Maasai Academy in Tiamanangien. 

 

Bijeenkomsten werden georganiseerd voor de 

meisjes in de groepen 4 tot en met 8 en hun 

ouders. In die bijeenkomsten kwam aan de 

orde de negatieve effecten van meisjes 

besnijdenis zoals de extreme pijn, het risico 

op doodbloeden, de moeilijkheden bij 

bevallingen vanwege het littekenweefsel in 

het geboortekanaal en kans op 

gevangenisstraf. Naast de voorlichting werd 

er gediscussieerd over deze onderwerpen. 

 

 

 

 

 

Priscah, the Project Coordinator, conducting a guidance 

and counselling session for secondary school girls and 

their parents 
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Ook over de ontwikkelingen, de succesvolle onderwijstrajecten in de afgelopen jaren, werden de 

mensen geïnformeerd. Zo studeren er inmiddels 3 meisjes op de universiteit en zijn er diverse 

onderwijzer geworden of volgen vervolgonderwijs. Een aantal van deze meisjes is op verzoek komen 

vertellen over hun trajecten en ervaringen en zijn zo een voorbeeld voor anderen. 

Het afgelopen jaar 2017 hebben vier meisjes de secondary school afgerond en volgden in totaal 7 

meisjes onderwijs, gefinancierd door Maji/TEMA. Dat zal ook zo zijn in 2018. 

 

Het is niet duidelijk of het aantal meisjes dat niet wordt besneden toeneemt. De indruk bestaat dat het 

een beetje gelijk blijft of zelfs afneemt. Daarvoor is contact gelegd met AMREF die veel kennis en 

ervaring heeft opgedaan in Magadi in het Oosten van Zuidelijk Kenia. 

De contacten zijn gelegd via de voormalige minister, mevrouw Ploumen, en haar Directie. 

Het Ministerie heeft ons vervolgens geïntroduceerd bij AMREF. Dat heeft vorig jaar geleid tot eerste 

contacten tussen Priscah en medewerkers van AMREF in Magadi. Een vervolg van dat eerste contact 

heeft op zich laten wachten. De reden daarvoor werd in april jl. duidelijk. Toen is het bestuur 

geïnformeerd dat Priscah in 2017 zwanger was en in september 2017 een dochter heeft gekregen. 

We gaan er van uit dat het contact met AMREF nu een vervolg krijgt en zullen daar ook om vragen.  

 

In de bijeenkomsten met de vrouwen komen onderwerpen aan de orde zoals hoe om te gaan met 

echtgenoten en met mannen in het algemeen, huiselijk geweld, gender gerelateerd geweld en 

vrouwenrechten. Volgens onze vrienden in Loita neemt het huiselijk geweld af. 

Met de bijeenkomsten hebben de mensen van TEMA en AROP ca. 500 meisjes en vrouwen bereikt.  

 

In december is een workshop voor meisjes georganiseerd met onderwerpen als jongen-meisje relatie, 

je levensdoelen bepalen, principes, waarden in het leven, gezondheidszaken, seksualiteit, de 

veranderingen in de puberteit en adolescentie en HIV / AIDS. 

De workshop in augustus kon niet plaatsvinden in verband met de verkiezingen. 

Gerespecteerde leiders van de gemeenschap, die meisjes en vrouwenrechten onderschrijven, waren 

uitgenodigd om te spreken. 

 

Met de twee bijenhouderijen gaat het niet zo 

voorspoedig. Gedurende de droogte tijd 

vertrekken de bijen uit de bijenkasten. Zodra 

het weer geregend heeft en de omstandig-

heden goed voor bijen blijkt het lastig te zijn 

om de bijenkasten weer bevolkt te krijgen. 

De betrokken vrouwen hebben het plan zich 

te laten adviseren door een NGO in Narok, 

de Maasai Beekeeping Initiatieve.  

We wachten af of dat verbetering gaat brengen. 

 

Waarin Maji de TEMA en AROP groepen in 2018 zal ondersteunen en de mate waarin, wordt 

binnenkort door het bestuur van de stichting bepaald. 

 

 

Waterproject Primary Entesekera - Loita ‘NENKOLONG’ 
De toezegging vorig jaar van de nieuwe headmaster dat de leiding zou worden aangesloten aan de 

watertank die hij had laten repareren en dat hij het onderhoud van de waterleiding serieus aandacht zou 

geven is nog niet zoveel terechtgekomen. De verkiezingen, de droogte en daarna de grote hoeveelheid 

regens zullen wellicht ook redenen zijn waardoor het vertraagt.  
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Jonas 
Met Jonas en zijn familie gaat het goed. Hij is erg druk met zijn 

Chamba en heeft voor veel familiezaken te zorgen. Helaas had 

hij een treurig bericht – de stier ‘Bro’ is door een onbekende 

ziekte gestorven. ‘Bro’ heeft heel veel nakomelingen nagelaten. 

 

 

 

Samuel 
Na een kort verblijf in de Verenigde Arabische Emiraten,  

waar hij zijn geluk op werk wilde beproeven, is Samuel  

vorige maand gearriveerd in Bahrein. Daar is hij herenigd  

met Doreen, zijn vriendin. Hij heeft nu werk als  

nachtportier en wil nu op zoek naar werk in de ICT.  

Wij blijven hem volgen. 

 

  

Onderwijs aan wezen en kinderen uit arme één 

ouder gezinnen 
In december afgelopen jaar hebben wij een oproep gedaan  

voor financiële steun voor onderwijs aan arme Maasai 

kinderen en wezen. Daar is een fantastische reactie op 

gekomen. Voor dit doel is ruim € 2000 extra binnengekomen.  

Dit betekent dat de zeven jongens en meisjes ook in 2018  

het vervolgonderwijs (Secondary school) kunnen volgen 

dankzij de donateurs voor dit doel. Héél erg bedankt! 

 

 

 
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.  

 
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”   


