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Harambee nieuws
Jaargang 15, nummer 32,  juni 2019

Sinds de vorige nieuwsbrief van december 2018 is er veel gebeurd in Kenia. Roel en Marianne 
zijn begin dit jaar in januari/februari weer vier weken naar Kenia geweest en er heeft een 
doorbraak plaatsgevonden in de overdracht van het werk naar de Keniaanse partners. Na een 
periode van drie jaar hard werken en veel overleggen zijn we erg blij dat de verantwoordelijk-
heid van het werk nu echt voor het grootste deel in Kenia komt te liggen. 
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Er zijn weer bouwprojecten begonnen nadat een langere 
periode de meeste aandacht uitging naar  het bewerk-
stelligen van de continuïteit van het werk in de toe-
komst. Ook is er veel aandacht voor de samenwerking 

Hongera Foundation Kenya 

met de overheid. Het nieuws in de nieuwsbrief wordt 
van nu af aan dan ook verzorgd door onszelf, samen 
met onze Keniaanse partners. Wij wensen u veel lees-
plezier.

samen bouwen aan  
onderwijs in West-Kenia

Tatwa Mwachi, coördinator van de Keniaanse stichting: “Symbolische overhandiging van de nieuwsbrief als teken van een succesvolle transitie van Roel en Marianne 

naar de zes Keniaanse partners. Dit is een grote prestatie. Veel internationale organisaties beëindigen hun werkzaamheden. Stichting Harambee Holland is een uitzonde-

ring want het is het begin van een mooie toekomst voor Hongera Foundation Kenya. Zodoende krijgt kwaliteitsverbetering van het onderwijs in West-Kenia continuïteit”.
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De toekomst
Eindelijk is het dan zover: de overhandiging van het werk naar de Keniaanse stichting, Hongera 
Foundation Kenya, is in een stroomversnelling gekomen. Na veel voorbereidingen, lange discus-
sies, veel overleggen, zowel individueel als ook met de partners gezamenlijk over een scala aan 
onderwerpen zoals de visie, de werkwijze, de taakverdeling, de financiering, de samenwerking 
met de overheid,  de registratie, de juiste personen op de juiste plaats, kunnen we zeggen dat het 
praktische werk nu nagenoeg volledig in Kenia is komen te liggen. Het hele proces van het schrij-
ven van de projectaanvraag tot de uiteindelijke voltooiing van het project ligt nu in Keniaanse 
handen. Dat betekent een grote ontlasting in het werk voor Roel en Marianne.

Een probleem is nog de opening van een bankrekening in 
Kenia. In feite is de registratie daarvoor wel rond, maar 
er moet nog een formaliteit bij  de Keniaanse Belasting-
dienst worden afgerond en dat laat erg lang op zich 
wachten. Er wordt alles aan gedaan om zo snel mogelijk 
de rekening operabel te krijgen. 

In het weekend van 8, 9 en 10 februari heeft er een team-
buildingsweekend plaatsgevonden bij Lake Naivasha, 
met alle zes partners en Roel en Marianne samen, 
georganiseerd door een van de Keniaanse partners, 
Jacob Omondi uit Nairobi. Het doel was om  samen de 
strategie nogmaals door te spreken en de samenwerking 
tussen de Keniaanse partners te bevorderen. Een van de 
onderwerpen die op het programma stond was: 

De toekomstige relatie Hongera Foundation Kenya 
en Stichting Harambee Holland
Daarbij is uitvoerig van gedachten gewisseld over hoe 
die er uit moet komen te zien.
De volgende afspraken zijn gemaakt:
1  Alle werkzaamheden m.b.t. projecten, zoals de pro-

jectaanvraag, overleg met de ouders en de overheid, 
toezicht bij de bouw, evaluatie en terugmelding, 
worden gedaan door Hongera Foundation Kenya.

2  De Nederlandse Stichting Harambee Holland blijft 
voorlopig zeer zeker bestaan.

3  De lokale fondsenwerving in Kenia is nog een pro-
bleem. Wij kunnen niet verwachten dat de Kenianen 
op hetzelfde niveau geld bij elkaar kunnen brengen, 
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zoals wij dat doen. Daarom blijft Stichting Harambee 
Holland waar nodig voorlopig fondsen werven voor de 
projecten.

4  Er ligt een plan om te werken aan de Keniaanse fond-
senwerving waar we in eerdere  nieuwsbrieven over 
geschreven hebben. Echter dat is niet van vandaag 
op morgen gerealiseerd. Een van de zaken waar aan 
gewerkt wordt m.b.t. lokale fondsenwerving is de 
deelname aan de “Change the Game cursus” in Nairobi 
georganiseerd door Wilde Ganzen. 

  Tatwa Mwachi, coördinator  van de Keniaanse stich-
ting, heeft de cursus al met goed gevolg afgelegd.  
Van 22 t/m 26 juli gaan twee andere partners, Jacob 
Omondi en Wycli�e Wamoyo de cursus volgen. We 
hopen daarmee dat de lokale fondsenwerving beter 
op gang komt en zij minder a�ankelijk worden van  
de Nederlandse bijdrage. Daar moeten we in de  
toekomst sowieso meer naar toe gaan werken. 

  Een positieve ontwikkeling is dat de overheid in Kenia 
bijna altijd een bijdrage levert aan onze projecten. 
Ook de ouderbijdrage is standaard geworden. Dat wil 
zeggen dat de bijdrage van de Keniaanse en Neder-
landse stichting daarmee een stuk minder wordt.

5  Zolang er nog bijdragen aan projecten vanuit Neder-
land geleverd worden, zal de financiële controle vanuit 
Stichting Harambee Holland plaats vinden.

6  De Nederlandse stichting blijft op afstand betrokken 
in de vorm van het geven van adviezen en overleg.

Op 7, 8 en 9 juli zal de Keniaanse minister van onderwijs van Bungoma County (soort provincie)  
Betty Mayeku, een bezoek brengen aan Nederland en bij Roel en Marianne thuis verblijven.

Op maandag 8 juli staat een bezoek aan Tools 2 Work in Teteringen gepland, die gereedschappen levert aan  
technische scholen in ontwikkelingslanden, zo ook aan de technische scholen waar wij een project hebben gedaan. 
Gezamenlijk met Tools2Work staat ook een bezoek aan de burgemeester van Breda, Paul Depla, gepland. Tevens zal 
de minister kennis maken met het bestuur van onze stichting. 

Bezoek van de minister van onderwijs  
van Bungoma County aan Nederland
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Eind 2018 ontvingen we nieuwe partners in het 
team van Hongera Foundation Kenya, Wycli�e 
Wamoyo, Joyce Khanali en Charles Kajuma. 
Tijdens het weekend kregen we de kans elkaar 
beter te leren kennen, onze kennis te delen en 
te kijken waar we de stichting kunnen onder-
steunen.

Het gaf de nieuwe leden ook de kans de geschiedenis 
van de stichting te leren kennen. We leerden er over de 
kracht van samenwerken, zoals we samen in de keuken 
de maaltijden voor bereidden. Ook deden we andere 
activiteiten op dit vlak. We hebben goed overlegd om te 
werken aan een nieuwe toekomst.

Teambuilding weekend van HFH en HFK  
in de Rift valley Lodge bij Lake Naivasha

Terugkijkend op 18 jaar werken aan de verbetering van het 
onderwijs in west-Kenia door Stichting Harambee Holland, over 
wat zij tot stand hebben gebracht, een moment samen na het 
overhandigen van het werk aan het Keniaanse team. De kracht 
van samenwerking!

Kijken in de toekomst en de geboorte van Hongera Foundation Kenya

Een vaste, steeds grotere rubriek in de nieuwsbrief zal geschreven worden door Tatwa Mwachi, coördinator 
van Hongera Foundation Kenya,  die ons op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in het werk in Kenia.  
Hij deed dat ook al in de vorige nieuwsbrief. Hierbij volgt zijn verslag:
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STAND VAN ZAKEN BIJ HONGERA FOUDATION KENYA

Lopende projecten
Kitayi Primary School De pogingen om fondsen te 
werven voor de bouw van drie kleuterklassen tbv Kitayi 
Primary school zijn al in 2016 begonnen. Het begon met 
de ouderbijdrage. Zij waren in staat om met behulp van 
het hoofd van de school 35.000 bakstenen te bakken 
en stenen voor de fundering te verzamelen uit de nabij 
gelegen rivier. Ook de partners Tatwa Mwachi en fr. 
Peter hebben hierbij geholpen. De county overheid is 
benaderd om een bijdrage te leveren. Het zou de eerste 
keer zijn dat zij bijdragen aan een project van ons en 
dit zou in de toekomst vaker kunnen gebeuren als dit 

Harambee nieuws  Jaargang 15, nummer 32, juni 2019

Makunga: de bouw van twee schei- en natuurkunde 
lokalen In onze pogingen om lokaal fondsen te wer-
ven, hebben de ouders van deze school ten minste 20 
tot 40% aan het budget bijgedragen. Zij deden dit in 
de vorm van bakstenen, zoals op de foto te zien is. De 
samenwerking met het parlementslid van het gebied, 
dr. David Eseli werkt uitstekend,  hij heeft 10.000 Euro 
overgemaakt op de bankrekening van de school voor 
het project. Lang leve Dr. Eseli!
We hopen dat het project eind juli klaar is zodat de stu-
denten het gebouw voor hun eindexamen kunnen gaan 
gebruiken. 

Samenwerking 
tussen overheid 
en Particuliere 
Initiatieven is  
cruciaal. Hier 
discussiëren 
de minister 
van onderwijs, 
Betty Mayeku en 
Marianne over 
partnerschap tbv 
het project op 
Kitayi Primary 
school. 

pilot project een succes wordt. Dit proces loopt ech-
ter nogal wat vertraging op en wij willen niet eerder 
beginnen met het project voordat zij hun bijdrage op 
de bankrekening van de school hebben overgemaakt. 
Bijzonder voor de county overheid is, dat wij het project 
uitvoeren en zij hun bijdrage op de bankrekening van 
de school moeten overmaken. Daarmee geven zij een 
stuk verantwoordelijkheid uit handen. Dat is wel even 
wennen.



5

Kamusinga Primary School: de bouw van klasloka-
len voor gehandicapte kinderen op een reguliere 
lagere school   De ouders zijn al druk om hun bijdrage 
bijeen te brengen, zoals het bakken van de bakstenen. 
In een community meeting zijn de ouders akkoord ge-

Simerro Secondary School: de bouw van 
een klaslokaal en kantoren Op de vol-
gende vier foto’s is de voortgang van het 
project goed te zien. De eerste foto toont 
de cheque overhandiging, de tweede de 
zogenaamde “ground breaking ceremony”, 
te vergelijken met onze eerste steenleg-
ging en het vervolg van de bouw. 

gaan volledig mee te werken aan het project. Op de foto 
staat het hoofd van de school om te kijken of het proces 
goed verloopt. Catherine, de leerkracht voor de gehan-
dicapte kinderen, leert een kind over hygiëne.
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Namachele Primary School: de bouw van 2 klaslo-
kalen en kantoor Dit is een lagere school, gelegen aan 
de voet van Mount Elgon en ligt behoorlijk afgelegen. 
Gedurende langere tijd kregen de kinderen hier geen 
toegang tot onderwijs vanwege de lange afstanden die 
zij moesten afleggen. De dichtstbijzijnde school lag op 
4 km afstand. De kinderen onder de 10 jaar hadden pro-
blemen om op school te komen. De overheid heeft twee 
klaslokalen gebouwd, maar dit is veel te weinig. De 
school telt nu 600 leerlingen, de meeste hebben geen 
goede klaslokalen maar lemen lokalen die al uit elkaar 
vallen. In het regenseizoen is het een ramp. We zijn erg 
blij met de lokale en internationale steun. Echter meer 
hulp is nodig om deze kinderen een onveilige omgeving 
te besparen. 

Nu gaat Hongera Foundation Kenya het werk over-
nemen. Roel en Marianne blijven op de achtergrond 
nog wel betrokken maar het is een tijd geworden van 
terugkijken. Zij hebben besloten om een publicatie te 
schrijven over alle ervaringen van de afgelopen jaren. 
Wellicht dat andere Particuliere Initiatieven hier hun 
voordeel mee kunnen doen.

Publicatie
Dit jaar 2019  bestaat Stichting Harambee Holland in 
juni 18 jaar. In die afgelopen jaren is er veel tot stand 
gebracht in West Kenia door de inspanningen van 
heel veel mensen zowel in Kenia als in Nederland. 
Daarmee is heel veel ervaring opgedaan in het werk 
van een Particulier Initiatief.

STAND VAN ZAKEN BIJ HONGERA FOUDATION KENYA

vervolg lopende projecten
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Lokale fondsenwerving

Naast de infrastructuur moedigen we  scholen ook aan 
om bomen of fruit te planten i.v.m. schaduw. Tegelijker-
tijd heeft dit ook een educatieve waarde. Op de foto is 
te zien hoe de penningmeester van de stichting Sjaak 
ten Hove, op bezoek in Kenia, het goede voorbeeld geeft 
door een boompje te planten. 

Op de foto krijgt Tatwa Mwa-
chi zijn certificaat nadat hij de 
training “Change the game” 
over lokale fondsenwerving in 
Nairobi heeft doorlopen. 

Aandacht voor de directe 
omgeving van de school

Datum TV uitzending 
BNN VARA
Verschillende mensen vragen ons wanneer de documen-
taire wordt uitgezonden over 70 jaar ontwikkelings-
samenwerking, waar Stichting Harambee Holland aan 
heeft meegewerkt. Helaas is er nog geen definitieve 
datum bekend. Zodra er meer duidelijkheid is doen we 
een mailing uitgaan over de definitieve datum.

Oproep
We hopen van ganser harte dat u onze stich-
ting wilt blijven steunen in deze cruciale over-
gangsfase. Juist nu dat de Keniaanse Stichting 
zelfstandig wordt, blijft in de beginfase onze 
bijdrage van groot belang om te komen tot ook 
die financiële zelfstandigheid. 

samenwerking, waar Stichting Harambee Holland aan 
heeft meegewerkt. Helaas is er nog geen definitieve 
datum bekend. Zodra er meer duidelijkheid is doen we 
een mailing uitgaan over de definitieve datum.
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Doelstelling en werkwijze stichting 

Stichting Harambee Holland heeft tot doel het leveren van een 

bijdrage aan verhoging van de levensstandaard van de mensen in 

West- Kenia door een substantiële verbetering van de kwaliteit van 

de onderwijsmogelijkheden. Daarmee sluit zij aan bij de eerste drie

Millenniumdoelen voor 2015:

• De armoede halveren en minder mensen honger;

• Alle kinderen naar school;

• Mannen en vrouwen gelijkwaardig.

De stichting werkt volgens een vastomlijnde werkwijze waarmee

gewaarborgd wordt, dat gelden goed besteed worden en dat

donoren goed geïnformeerd kunnen worden over het project. In

Kenia werkt de stichting met drie partners die als toezichthouder

de projecten volgen.

In principe is het ook de bedoeling dat de betre�ende school zelf

een eigen bijdrage levert aan het project om de betrokkenheid

met het project zeker te stellen. Deze bijdrage kan bestaan uit

geld naar draagkracht, uit werkzaamheden door leerlingen,

leerkrachten of ouders en uit materialen zoals hout of bakstenen.

Van de gelden die de stichting ontvangt, wordt meer dan 90%

gebruikt voor het realiseren van projecten.

Algemene informatie
Stichting Harambee Holland is ingeschreven bij de Kamer van  

Koophandel te Breda onder nummer 20102573 en is door de  

Belastingdienst o®cieel erkend als goed doel.

Kijk voor meer algemene gegevens van Stichting Harambee Holland  

op www.harambeeholland.nl

Bank: SNS Bank, IBAN NL23 SNSB 0879 3591 61. ten name van

Stichting Harambee Holland te Bavel.

E-mailadres: info@harambeeholland.nl

Comité van Aanbeveling:

• Peter van der Velden, oud-burgemeester van Breda

• Mr. Mukhisa Kituyi, vm. Minister van Handel en Industrie in Kenia

• Kurt Lindijer, Afrika-specialist en journalist in Nairobi
Voor al uw grafische vormgeving en meer!

WWW.NPNDRUKKERS.NL

Voor al uw drukwerk!

samen bouwen aan  
onderwijs in West-Kenia

www.studioterzake.nl

Stichting Harambee Holland
18 jaar feiten en cijfers

105 projecten
directe hulp aan 40 scholen

22 lagere, 13 middelbare, 4 technische scholen,  
1 EARC

80.000 leerlingen hebben hierbij baat gehad
in vijf counties in West-Kenia

111 nieuwe en 55 gerenoveerde klaslokalen
4 bibliotheken

6 kleuterscholen
258 toiletten

voorzieningen voor elektriciteit
tanks voor de opvang van regenwater

2.440 schoolboeken
47 computers

2520 drie-zits schoolbanken
volledig nieuwe lagere school van 16 klassen

nieuw schoolbegeleidingscentrum voor  
gehandicapte kinderen

volledig nieuwe technische school
traumacounselling-programma voor scholieren

jaarlijkse trainingen voor schoolhoofden,  
leerkrachten en oudercomités

totaal besteed € 1.460.000
kleinste project € 250

grootste project € 114.000
98 o®ciële overhandigingen van een project

regelmatig overleg met de lokale overheid
grote betrokkenheid van de lokale  

gemeenschappen
4 lokale partners in Kenia

afstand tot Nederland: 6.800 km
partners in Nederland:  

Impulsis/Edukans/Wilde Ganzen/Sukaisa
heel veel goede donoren die ons blijven steunen

enthousiast bestuur en vrijwilligers
nieuwsbrief: 450 ex. Nederlands en 100 ex. Engels

92 bestuursvergaderingen
10e plaats in Top 50 van Dagblad Trouw in 2012

CBF-certificaat sinds 1 januari 2013
Bredase Vredesprijs in 2014

meer dan 90% van de donaties  
besteed aan projecten!




