NIEUWSBRIEF december 2019
Beste donateurs en andere geïnteresseerden in het werk van de
Stichting Maji Maendeleo Afrika. Voordat we het jaar 2019
uitluiden nog even een bericht over de stand van zaken in
Kenia - Loita. De afgelopen maanden is er weer veel regen
gevallen in het gebied. Hier en daar veel te veel wat de
gewassen en dus de oogst in gevaar brengt. We hopen dat het
mee zal vallen.

Activiteiten TEMA vrouwen (AROP)
Tijdens het verblijf in Loita in oktober jl. is gebleken dat er de
afgelopen periode minder voorlichtingsbijeenkomsten zijn
georganiseerd. Voorlichting over de gevolgen van besnijden,
over het alternatief ritueel en het daarbij achterwege laten van
het besnijden. Dit komt onder andere door de ‘volle agenda’
van de projectleider Priscah Simpano. Zij runt twee of drie scholen waarvan één een kostschool is
en deze scholen bevinden zich in een verder weg gelegen gebied. Hier is met Priscah over
gesproken en geopperd hier veranderingen in aan te brengen.
De steun van Maji Maendeleo aan meisjes in het volgen van middelbaar onderwijs (Secondary
School) is en blijft van groot belang voor deze meisjes én de gemeenschap. Dit is ook nog eens
benadrukt door Jonas en Elizabeth Putuai. Daarnaast is ook opvang van meisjes die het besnijden en
uithuwelijken ontvluchten heel belangrijk geworden. Het aantal meisjes dat om die reden een
toevlucht zoekt, neemt sterk toe.
Helaas hebben we ook moeten constateren dat er hier en daar bij het ondersteunen van deze meisjes
is afgeweken van de afspraken die wij destijds gemaakt hebben en er te soepel met de gestelde
voorwaarden is omgegaan. Er is nog behoefte aan een nadere duiding en daarvoor wachten we de
rapportage over 2019 af. We hebben Amos Simpano verzocht deze met spoed op te maken en op te
sturen. In het nieuwe jaar zullen wij u nader informeren over de bevindingen en over de mogelijke
veranderingen die het bestuur nodig acht naar aanleiding van deze ontwikkelingen.

Waterproject Loita ‘NENKOLONG’
Eerder is bericht gedaan van het feit dat de dam bij de bron ‘Nenkolong’ lekt en dat dit gerepareerd
moet worden. Er is goed nieuws te melden. Een project is gestart door een projectontwikkelaar. Zij
vernieuwen, vergroten en versterken de dam, het reservoir/spaarbekken en de leidingen van het
‘Nenkolong’ project. Dit project wordt gefinancierd door de Wereldbank. Een prima ontwikkeling!

Onderwijs voor wezen en kinderen
uit arme gezinnen
Het ondersteunen van jongens en meisjes uit arme
gezinnen in het volgen van vervolgonderwijs wil de
stichting ook in 2020 voortzetten en daar waar mogelijk
uitbreiden. Jonas zal onze contactpersoon hierin zijn.
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Een nieuw projectvoorstel – versterken van de Olaulau-dam
Jaren geleden is op initiatief van
Ray Focht de Olaulau dam
gebouwd met als doel het water in
het bekken achter de dam langer
vast te houden, een (drink)watervoorziening voor de
gemeenschap.
De dam behoeft versterking en Jonas heeft een voorstel en verzoek ter financiering ingediend.
Tijdens het bezoek in oktober is er uitgebreid over gesproken en zijn er alternatieven bekeken.
Jonas is gevraagd een gespecificeerde begroting toe te voegen aan het voorstel. Dit project zal
echter te omvangrijk zijn voor onze stichting. Als wij besluiten hiermee aan de slag te gaan, zal dat
betekenen dat er een financier gezocht en gevonden moeten worden. Wordt vervolgd.

Bezoek aan Kenya-Loita in juli-augustus 2020
In juli-augustus 2020 zal er opnieuw een bezoek gebracht worden aan Kenia-Loita en zal een aantal
van onze projecten en contactpersonen worden bezocht. Wij zullen jullie daarover tezijnertijd
berichten .

Steun aan Stichting Maji Maendeleo Afrika
t.b.v. Kenya-Loita
Wij vragen jullie, donateurs en andere supporters van
het werk van de stichting, het werk te willen blijven
steunen. Elke keer weer blijkt dat de gemeenschap van
Entesekera en omstreken de support nog steeds hard
nodig heeft op het gebied van Water – Gezondheid – Ontwikkeling.
Jullie support is en blijft heel belangrijk. Dank jullie wel!
Wij wensen jullie allemaal heel goede, gezellige, fijne, gezegende kerstdagen, een mooie
jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2020 toe
Namens het bestuur,
Wicher Wildeboer
Voorzitter
Stichting Maji Maendeleo Afrika
Belgischezoom 1
2912 GC Nieuwerkerk a/d IJssel
NL59 INGB 0003095780
t.n.v. Stichting Maji Maendeleo Afrika
Nieuwerkerk a/d IJssel
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”
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