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NIEUWSBRIEF september 2018 
 
Beste donateurs en andere geïnteresseerden in het werk van de  

            Stichting Maji Maendeleo Afrika. Deze nieuwsbrief wordt  
    deels geschreven in de tuin van mijn hotel in Nairobi.  
    Ik ben op de weg terug naar Nederland na een bezoek van twee  
    weken aan Kenia – Loita. 
              
 

Bezoek aan Kenya - Loita in september 2018 
Deels voor de stichting en voor een belangrijk deel voor 
research voor een zakelijk project - vanuit Vlottrekkers - is 
de reis naar onze partners in Entesekera en andere plaatsen 
ondernomen. 
Op woensdag 29 augustus arriveerde ik in Entesekera bij 
onze partner Jonas Ole Putuai en zijn vrouw Elizabeth. 
Mijn onderkomen stond gereed en ik kon mij direct 
installeren. Het voelde zeer vertrouwd. 
 

 
Algemene situatie in Loita Hills – omgeving Entesekera  
In april – mei j.l. heeft het in heel zuidelijk deel van Kenia heel erg hard en veel geregend. Ook in 
Entesekera en omgeving ging het er flink aan toe. Veel overstromingen, ernstig wateroverlast en 
onbegaanbare wegen. Het is hollen of stilstaan – het is (te) droog of (te) nat. In delen van Kenia zijn 
daarmee ook persoonlijke ongelukken gepaard gegaan. In Entesekera gelukkig niet. Het was goed voor 
de gewassen, waaronder de mais en de oogst is nu volop aan de gang. De markten liggen vol met 
tomaten, groene kolen, bonen, aardappelen en mais. 
 
 
Programma research voor leiderschapstraining 
Het plan om een training voor leiders te ontwikkelen die in Kenia-Loita zal plaatsvinden, was het 
onderwerp van onderzoek op deze reis. Het onderzoeken of er medewerking verkregen kan worden 
van de diverse geledingen in de Maasai gemeenschap en de realiteit van zo een onderneming maakte 
dat er sprake was van een druk programma van ontmoetingen en gesprekken, soms inhoudelijk en 
soms zeer praktisch van aard. 
Zo waren daar de ontmoeting met de Loiboni van de Maasai in 
Loita. De Loiboni is de geestelijk leider en daarin een soort van 
‘president’. Twee Maasai camps bezocht - als mogelijke 
accommodatie – en daar gesprekken gevoerd over 
mogelijkheden zoals ‘Walking with Maasai’ – een wandeling 
van één of meerdere dagen in de bossen van Loita. De principal 
en de deputy principal van de Secondary School Loita High 
gesproken en de principal van de Secondary school for Girls in 
Olorte ontmoet. Een meeting met Priscah Simpano en Amos Simpano  
over TEMA en over de mogelijke bijdragen van TEMA vrouwen, meisjes en de ‘elders’ van de Maasai 
aan het leiderschapsprogramma. Een belangrijk onderdeel van de training is namelijk de interactie met 
de verschillende partijen binnen de Maasai gemeenschap. 
De uitkomsten worden verwerkt, nader onderzocht, beschouwd en besproken. Indien er een vervolg 
komt, zult u te zijner tijd zeker op de hoogte gesteld worden. 
  

Loiboni in Loita 
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Activiteiten TEMA vrouwen (AROP) 
Onze projectcoördinator Priscah Simpano, sinds begin dit jaar opnieuw moeder van een dochter - 

Nantea - , is nu headmaster van de Olorte Primaryschool in Tiamanangien. 
De school ligt op een klein uur rijden van Entesekera en Priscah verblijft daar 
nagenoeg permanent. De school is namelijk ook een boardingschool 
(kinderen in de kost). Dit betekent dat zij minder tijd en gelegenheid heeft 
voor de activiteiten van TEMA. Zo worden de bijeenkomsten in de dorpen nu 
georganiseerd en verzorgd door een aantal van de voorheen gesponsorde 
meisjes, nu vrouwen. Zij geven de voorlichting en zijn daarin tevens de 
rolmodellen voor de meisjes. 
De counseling meetings die twee keer per jaar plaats vinden – elk één hele 
dag– worden georganiseerd tijdens de vakanties in augustus en december en 
worden nog wel door Priscah verzorgd.  Voor de contacten met de meisjes op 
de Secondary School Loita High zal bij gelegenheid ook Elizabeth 
beschikbaar zijn. Deze reis is er geen gelegenheid geweest om de AROP 
vrouwen te ontmoeten en te kijken hoe het is gesteld met de bijenkasten. Ik 
heb begrepen dat de kasten inmiddels verouderen. Ik verwacht in de 
rapportage over 2018 weer enige informatie over de bijenhouderijen. 

 
 

 
Activiteiten in het kader van een alternatief ritueel voor besnijdenis - TEMA 
Eerder is contact gelegd met AMREF die veel kennis en ervaring hebben opgedaan in Magadi in het 
Oosten van Zuidelijk Kenia. Vervolgens zijn Amos en Priscah gekoppeld aan een vertegenwoordiger 
in Kenia – Nairobi. Daar is, nu blijkt, een misverstand opgetreden. De contactpersoon Peter heeft 
Amos laten weten dat hun sponsor werk in Narok County niet ondersteunt en dat zij daarom niets 
kunnen doen. Dit is nu uitgebreid besproken met Amos. Het is niet de bedoeling dat Amref in Narok 
county komt werken, maar dat zij kennis en ervaring overdragen aan de vrouwen in Loita. Amos gaat 
opnieuw contact opnemen met de vertegenwoordiger Peter en zal mij informeren zodra er nieuws is. 
 
Onderwijs voor wezen en kinderen uit arme gezinnen 
In 2017 heeft Maji een aantal kinderen gesponsored voor secondary onderwijs. Dankzij de mooie 
reactie op de oproep is dit ook mogelijk te maken in 2018 en zullen een aantal jongens en meisjes 
worden geholpen met schoolfees. In de laatste week van mijn bezoek zijn veel studenten door de 

school naar huis gestuurd om het schoolgeld dat zij 
de school nog schuldig waren op te halen. Daar 
zaten ook studenten bij die door Maji worden 
ondersteund. Met Jonas de zaken geregeld en het 
schoolgeld doen betalen zodat zij weer terug 
konden naar school voor de rest van het jaar. Voor 
deze laatste schoolperiode betrof het vier jongens 
en één meisje. Het meisje zal volgend jaar door 
TEMA worden ondersteund. Begin volgend jaar 
zullen we met Jonas opnieuw bezien voor wie we 
wat kunnen betekenen in 2019. 

Olongida – Ntiti – Laila (TEMA) – Kunini - Lamaya 

Priscah en Nantea 
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Waterproject Primary Entesekera - Loita ‘NENKOLONG’  
De hernieuwde 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 opnieuw niets van terechtgekomen. 
Of het ooit zal gebeuren? 
Jonas en ik hebben de tocht ondernomen naar de bron van 
Nenkolong. Met de auto was het erg lastig daar er steeds meer 
chamba’s komen, afgezet met afrasteringen. Er zat niets anders op 
dan wat meer te lopen. Dat is heuvel af – heuvel op – heuvel af – 
door de rivier van steen naar steen enzovoort. Voor Jonas geen 
probleem, maar voor een onervaren hiker als ondergetekende was 
het een uitdaging. 
De bron met de dam en de leidingen lag er goed bij. Het omheinde 
terrein is groter gemaakt waardoor er betere bescherming is. Wel 
lekte er water onder de dam door. Hierdoor is de waterdruk minder 
dan zou kunnen. Dit dient gerepareerd te worden. De vraag is 
echter wie dat oppakt en wie dat vervolgens financieren zal. 
 
 
 
Jonas en Elizabeth 

Het verblijf in het camp van Jonas en Elizabeth was weer 
vertrouwd en goed. Wel was het anders dan anders – de stier Bro is 
er niet meer en het was echt koud! Ook minder vogels die mij ’s 
morgens met hun gezang begroette. Ook waarschijnlijk door de 
afwijkende temperatuur voor augustus/september. 
De chamba van Jonas ligt er goed bij. De baby van Elizabeth en 
Jonas, Michelle, is nu twee maanden en het gaat heel goed met kind 
en moeder. Elizabeth heeft bevallingsverlof tot half november en 
aansluitend vakantie tot januari 2019. 
ICT United heeft mij een 
laptop meegegeven die ik 
cadeau kon doen aan Jonas 
Ole Putuai. We hebben een 
extra batterij er bij gekocht, 
want de stroomvoorziening is 
daar nog steeds een issue. 
Jonas was er erg blij mee en 

is er meteen mee aan de slag gegaan. Hartelijk dank voor deze mooie bijdrage. 
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Bernard en Charity 
Een bezoek aan de plek waar het allemaal begon, het huis en de chamba’s 
van Charity en Bernard in Empurputia, verraste opnieuw. Het afgelopen jaar 
heeft Charity verrassend veel bijgebouwd en haar ‘bedrijf’ uitgebreid – een 
grote voorraadschuur voor opslag die inmiddels vol zit met mais, een heel 
groot nieuw onderkomen (voor ’s nachts) voor de geiten en schapen en een 
posho mill. In de posho mill wordt mais gemalen tot maismeel. Voorheen 
moesten de mensen uit Empurputia daarvoor naar Entesekera met hun mais 
heen en met het maismeel weer terug. Nu kunnen zijn dat dicht bij huis laten 
doen, uiteraard ook tegen 
betaling voor het gebruik van 
de mill. Daarnaast heeft 
Charity ook nogeens haar 
chamba’s verder uitgebreid. 
Ze is erg actief met nieuwe 
initiatieven, een echte 
ondernemer die daarmee een 

blijvend voorbeeld is voor anderen. 
 
 
Het was weer een mooie reis met veel fijne, interessante en hartverwarmende ontmoetingen! 
 
 
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”  


