
NIEUWSBRIEF 2019

TERUG KIJKEN EN VOORUIT ZIEN…..

Het einde van een jaar is ook voor ons een moment om de balans op te maken. 
•We zijn er nog, al 19 jaar.  Dat is niet vanzelfsprekend
•We werken nog met hetzelfde aantal enthousiaste vrijwilligers. Dat is niet vanzelfsprekend.
•We  kregen weer veel en mooie spullen aangeleverd. Dat is niet vanzelfsprekend.
•Elk weekend was het weer een genot om te zien hoe deze spullen weer een nieuwe bestemming 
vonden,  En om onze vaste klanten terug te zien en nieuwe klanten te ontmoeten Dat is niet 
vanzelfsprekend. 

GENOEG REDEN OM DANKBAAR TE ZIJN. 

EN  WAT VOORAL BELANGRIJK IS: HET GELD VOND WEER EEN PRACHTIGE BESTEMMING. 

TERUG KIJKEN…..

In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij u dat 
we enkele projecten in Ahero en Awasi (district 
Kisumu) zouden afbouwen. In de praktijk 
betekende dat dat we al enkele jaren geen 
nieuwe studenten meer aannamen. Nu, in 
december, hebben we voor het laatst geld 
betaald voor studenten die in het 
eindexamenjaar zitten.
Op 2 (arme) lagere scholen in Ahero en Awasi
hebben we de afgelopen jaren, met uw hulp, 
toiletten kunnen bouwen en een waterpomp. 
Op beide scholen krijgen leerlingen een warme 
lunch. Met deze scholen blijven we contact 
houden omdat er afspraken zijn rond het 
zelfvoorzienend worden van de 
lunchprojecten. 
In 2019 heb ik samen met Dickson Kombo, 
bestuurslid en Nanny de Jong, een van onze 
vrijwilligsters een bezoek gebracht aan de 
projecten. Dat was fijn omdat onze achterban 
via hen een goed beeld kan krijgen van onze 
activiteiten daar.
Voor ons was het hoogtepunt om de 

waterinstallatie in werking te zien, nadat 

eerst grondig geïnspecteerd was of aan 

alle voorwaarden was voldaan. Belangrijk 

was het om in de vergadering met het 

schoolbestuur en de werkgroep die het 

waterproject begeleidt, duidelijke afspraken 

te maken over het beheer en 

verantwoordelijkheden. Want dit project 

moet zelfvoorzienend zijn. Het 



water is bedoeld voor het koken voor het lunchproject en drinkwater voor de leerlingen. 
Maar ook mensen uit de omgeving kunnen hier het water kopen. Van deze opbrengst 
moeten de kosten betaald kunnen worden (elektriciteit en onderhoud) Via rapportage 
willen we dit proces blijven volgen.    

We wilden graag met de ervaringen in Ahero en Awasi , (zowel positieve als negatieve) in 
district Kisii een soortgelijk project starten. Via een pilot met 8 studenten had onze 
coördinator in Kisii, een goede basis weten te leggen om met vertrouwen dit project uit te 
bouwen. 
Tijdens ons bezoek konden we kennis maken met de leerlingen en hun ouders en hoorden 
we wat vooral belangrijk was voor hen. Ondanks veel wensen beperken we ons tot het 
(gedeeltelijk) betalen van  middelbaar onderwijs, op bepaalde voorwaarden. 
In 2018 was het al mogelijk om 50 leerlingen te laten studeren. Omdat we ook op financieel 
gebied in 2019 een mooi jaar kunnen afsluiten, konden we in december schoolgeld 
overmaken voor 120 leerlingen. (het schooljaar start in januari). Dat lijkt misschien heel 
gewoon, maar u kunt zich de blijdschap niet voorstellen van zowel kinderen als ouders, als 
het zeker is dat ze naar school mogen. Want voorheen was het elk jaar spannend voor 
hoeveel schooldagen ze voldoende geld bij elkaar konden krijgen (vaak via bijdragen van de 
familie) En als het geld op is, betekent het dat ze naar huis gestuurd worden om weer te 
sparen. Als ze aan ons project deelnemen, garanderen wij  dat ze de middelbare school 
kunnen afmaken. Voor ons betekent het dat we altijd voldoende geld op de bank moeten 
hebben om, ook bij onvoorziene omstandigheden, onze belofte na te kunnen komen. 
Naast deze individuele studieondersteuning, hebben we er voor gekozen om in het Kisii
district ook “noodlijdende” scholen te helpen met voorzieningen die belangrijk zijn bij het 
onderwijs. Via onze coördinator kregen we gegevens door van 4  zeer arme lagere scholen. 
Toiletten zijn er nauwelijks en in zeer slechte staat. Een week nadat het geld was 
overgemaakt, kregen we al foto’s door van de eerste graafwerkzaamheden. Om de kosten 
te beperken zorgen de ouders daarvoor. Op iedere school worden 6 toiletten gebouwd.



We zijn blij dat we dankzij een goedlopende verkoop in onze winkel en onze trouwe 

donateurs, ook dit jaar weer zoveel hebben kunnen realiseren. In november 2020 bestaat ons 

project 20 jaar. Graag willen we in ons lustrumjaar extra actief zijn om 2 klaslokalen te kunnen 

bouwen in een lagere school. Er zijn nu 8 lokalen voor 580  leerlingen. De overheid zou er 

komend jaar 2 klaslokalen bouwen. Als wij het geld bij elkaar kunnen krijgen voor ook 2 

klaslokalen, dan kan het aantal leerlingen per klas tot een acceptabel aantal terug gebracht 

worden. 

Ons enthousiasme blijft onverminderd groot  maar we beseffen dat we de steun van mensen 

om ons heen, hard nodig hebben. De financiële steun door te brengen en te kopen in onze 

winkel, steun van onze vaste donateurs, maar ook de mentale steun die hiervan uitgaat.

Kortom: er is veel gebeurd in 2019 en we hopen met uw steun ons werk in 2020 voort te 

kunnen zetten. 

Rest ons u hartelijk te bedanken voor uw vertrouwen en steun in 2019 en we hopen in 2020 

weer op u te mogen rekenen. 

Namens ons gehele team wens ik u  een goed en gezond 2020

Ria Bekkers, voorzitter Keniascholingsproject Prinsenbeek. 

Email: riabekkers@hotmail.com, website: www.keniascholingsproject.nl

Bank: NL 82 RABO 0142570052 t.n.v. keniascholingsproject. Anbi gecertificeerd


