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Gedurende vier weken zijn Roel en Marianne in februari/
maart weer naar Kenia geweest. Onze penningmees-
ter Sjaak ten Hove en zijn vrouw Esther kwamen ook 
op bezoek. Allen waren op 15 maart net op tijd terug in 
Nederland  toen de coronacrisis uitbrak. De crisis heeft 
ook zijn weerslag in Kenia. Verderop in de nieuwsbrief 

Hongera Foundation Kenya 

meer hierover. Er is voortgang geboekt op een aantal 
projecten. Er is veel overleg geweest met de Keniaanse 
stichting. De registratie van de PIN bij de Keniaanse 
belastingdienst is toegekend waardoor de bankreke-
ning van de Keniaanse stichting in gebruik genomen 
kon worden. 

samen bouwen aan  
onderwijs in West-Kenia
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Hongera Foudation Kenya  
Er is veel overleg geweest met de Keniaanse stichting over diverse zaken om het werk in Kenia 
goed te laten verlopen. We zijn erg blij dat de registratie van de PIN bij de Keniaanse belasting-
dienst nu is goed gekeurd. Sjaak ten Hove, onze penningmeester, gaat samen met Jacob Omondi 
een financieel systeem opzetten om de financiën in goede banen te leiden.  
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In elke vergadering komt de voortgang van de projecten 
aan de orde. De lokale fondsenwerving blijft een uitda-
ging en is niet gemakkelijk. Het nieuwe project op Ka-
musinga Primary School zal financieel tot stand komen 
in samenwerking met KCDF, de organisatie die samen 
met Wilde Ganzen in Nairobi cursussen organiseert over 
lokale fondsenwerving. Tatwa en Wycliffe hebben die 
cursus ook gevolgd. 

Om inzichtelijk te maken wat de stand van zaken is 
van de transitie naar de Keniaanse stichting hebben we 
tijdens een van de vergaderingen van HFK uitgebreid 
gebrainstormd over de volgende onderwerpen: hoever 
is de transitie gevorderd, de organisatie, de fondsenwer-
ving, de communicatie en de projecten. Op een schaal 
van 0 tot 10 moest iedereen aangeven waar we nu staan. 
Daaruit bleek dat we min of meer op dezelfde lijn zaten 
met de Kenianen over het beeld dat we daarover heb-
ben. Maar ook bleek dat, ondanks dat we er hier al lang 

mee bezig zijn, er toch nog heel wat werk verzet moet 
worden voordat de verzelfstandiging  realiteit is. Daarbij 
is de samenwerking van de Keniaanse partners van cruci-
aal belang. Soms blijkt dat de Kenianen zich nog te veel 
op ons verlaten, maar het proces van loslaten zal ook van 
hun kant  intensiever moeten gebeuren.

STAND VAN ZAKEN

Bijschrift voor deze 

twee foto's
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Net zoals in Nederland slaat de coronacrisis 
ook toe in Kenia. Vlak voordat Roel en Mari-
anne half maart terugkwamen uit Kenia wer-
den in Kenia de eerste besmettingen bekend 
gemaakt. Vlak daarna sloot de overheid alle 
scholen en universiteiten. 

Er mocht vrij snel niet meer gereisd worden in het land 
zelf; Nairobi en Mombasa werden afgesloten van de 
rest van het land omdat daar de meeste besmettingen 
waren. Ook moest er net als hier afstand gehouden 
worden, mondkapjes gedragen worden en werd er een 
avondklok ingesteld in het hele land. Groente en fruit-
kraampjes langs de kant van de weg werden gesloten. 
De omstandigheden zijn echter veel moeilijker in Kenia 
om deze regels toe te passen. Er is geen schoon water 
om handen te wassen, mensen hebben meer problemen 
om aan eten te komen, de medische voorzieningen zijn 
lang niet zo goed als in Nederland. Veel mensen worden 
per dag uitbetaald voor hun werk en hebben nu dus 
geen inkomen. Er is maar een beperkt aantal IC bedden. 
In het westen van Kenia waar onze projecten zich be-

De coronacrisis in Kenia en de 
gevolgen voor onze stichting

vinden, vinden veel minder besmettingen plaats en zijn 
er minder doden dan in de rest van het land. Ter infor-
matie: het totale aantal corona besmettingen op 17 juni 
jl werd geschat op 5.206, waarvan er 1.823 hersteld zijn. 
In totaal zijn er 130 doden geregistreerd. Het werkelijke 
aantal doden en besmettingen blijft echter onduidelijk. 

De hele coronacrisis heeft zodoende grote invloed op 
ons werk en de projecten. Alleen al omdat de scholen 
gesloten zijn, treedt er vertraging op in de voorbe-
reiding van projecten en de uitvoering daarvan. Toch 
wordt er hier en daar met mondkapjes en gepaste 
afstand gebouwd aan de projecten, zoals op sommige 
foto’s in deze nieuwsbrief is te zien. 

Hoe de crisis zich verder ontwikkelt in Kenia is geheel 
onduidelijk. Sommigen zeggen dat het wel mee zal val-
len, andere zeggen dat de piek nog moet komen. Het is 
nog helemaal onzeker wanneer Roel en Marianne weer 
naar Kenia kunnen gaan. Niet alleen vanwege de vlieg-
reis er naar toe, maar ook vanwege het besmettingsge-
vaar in Kenia zelf. Zij willen geen risico lopen. Dit is een 
grote onzekerheid voor de nabije toekomst. 

De documentaire: 

Dominee of Koopman
Op 28 mei jl werd dan eindelijk in de vierde aflevering 
van de documentaire het werk van onze stichting uit-
gezonden. Uit de vele positieve reacties die we achteraf 
hebben gekregen bleek ook dat veel mensen het jam-
mer vonden dat er niet dieper op ons werk werd inge-
gaan in deze uitzending. Echter daar hebben wij geen 
invloed op kunnen uitoefenen. 
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Lopende projecten

Kitayi Primary School:  de bouw van twee moderne 
kleuterklassen en voorzieningen Dit project, waar lang 
over gesproken is voordat het kon beginnen in verband 
met de samenwerking met de county overheid, is nu 
nagenoeg afgerond en klaar voor de officiële overhan-
diging. In verband met de coronacrisis zal dat gebeuren 
zodra de scholen weer open gaan nadat de overheid het 
signaal daartoe heeft gegeven. 

De bouw van de twee kleuterklassen was het eerste 
project dat we gerealiseerd hebben in samenwerking 
met de county overheid. Achteraf bleken er in de praktijk 
veel uitdagingen te zijn gerezen omdat deze samenwer-
king veel complexer was dan vooraf gedacht. Allereerst 
duurde het lang voordat het project van start kon gaan 
vanwege de aanpassing van de administratieve pro-
cessen bij de overheid en het regelen van de financiële 
verantwoordelijkheden. Bij de bouw werd de bestaande 
begroting gebruikt maar de prijzen van de materialen 
waren inmiddels gestegen omdat het zolang geduurd 
had voordat met de bouw kon worden begonnen.  

Ook werden er tijdens het werk door de county-verte-
genwoordigers veranderingen in het ontwerp doorge-

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:

voerd die niet duidelijk gecommuniceerd werden en 
waarvan de financiële consequenties niet werden door-
gerekend. Daardoor werd het project niet alleen groter, 
maar vooral ook duurder dan begroot.
De rol van de toezichthouder namens de county was niet 
goed gedefinieerd en ingekaderd, waardoor regelmatig 
onduidelijkheid ontstond over diens taak. Vooral voor de 
aannemer was dat lastig omdat voor hem het niet altijd 
even duidelijk was wie uiteindelijk het aanspreekpunt 
was bij bouwkundige vragen, de overheid of de Keni-
aanse stichting. 

Bovendien werd door de overheid het hoofd van de 
school vervangen door een nieuw hoofd, die nauwelijks 
ervaring had met het realiseren van een project. 
Zo kan een project heel complex worden door allerlei 
factoren van buitenaf. Alle zaken zijn achteraf goed ge-
evalueerd met de minister van onderwijs van de county, 
zodat er bij een volgend project zaken beter kunnen wor-
den geregeld en afgesproken. Zo hebben we beiden, HFK 
en de county, geleerd van de opgedane ervaringen.
Al met al is het een prachtig project geworden waar de 
kleuters en de leerkrachten veel plezier van zullen heb-
ben. Vooral de ruime klaslokalen vallen erg op, 

STAND VAN ZAKEN BIJ HONGERA FOUDATION KENYA
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Het nieuwe gebouw, van binnen en de bestaande situatie: buiten les onder de veranda.
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Namakhele Primary School: de bouw van twee klas-
lokalen en een kantoor  Dit is een lagere school aan 
de voet van Mount Elgon die behoorlijk afgelegen ligt. 
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  
problemen om op school te komen. De overheid heeft 

Makunga Secondary 
School: de bouw van twee 
schei- en natuurkunde lo-
kalen   Tijdens een geweldig 
feest op vrijdag 28 februari 
jl is dit project overhandigd 
aan de school. De lokalen 
zijn volop in bedrijf. De foto’s 
spreken voor zich. Hulde aan 
de Keniaanse stichting die 
geweldig werk heeft verzet 
om het project te realiseren. 

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.  

De ouders zijn erg blij met de lokale en internationale 
steun. Echter meer hulp is nodig om deze kinderen een 
onveilige leeromgeving te besparen. 

Het schoolhoofd informeert de ouders over het project.Leerkracht in het nieuwe lokaal
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Kamusinga Primary School: de bouw van klasloka-
len voor gehandicapte kinderen op een reguliere 
lagere school   Na veel voorbereiding is de cheque  
overhandigd zodat dit project afgelopen maart van 
start kon gaan. Het duurde enige tijd voordat de 
overheid haar toegezegde bijdrage van € 5.000 op de 
bankrekening van de school had overgemaakt. Ook 

de materialen die de ouders bijdragen aan het project, 
moesten eerst bij de school aanwezig zijn voordat  
de bouw kon beginnen. De ouders zorgen ook voor  
de fundering. Inmiddels vordert de bouw gestaag. 
Ook tijdens de coronatijd in Kenia wordt er op  
0pgepaste afstand en met mondkapjes toch geweldig 
goed doorgewerkt.  

Kimilili FYM Primary School: nieuwe vloer in drie 
klaslokalen   Tijdens een bezoek aan de school van de 
zus en zwager van Marianne hebben zij een donatie 
gedaan aan de school om betonnen vloeren te reali-
seren. Deze zijn veel gemakkelijker schoon te houden 
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vervolg lopende projecten
STAND VAN ZAKEN BIJ HONGERA FOUDATION KENYA

en slijtvaster zodat er minder snel gaten in de vloeren 
ontstaan. Het hoofd van de school, de leerkrachten en 
leerlingen zijn er erg blij mee. Op de foto zijn de ouders 
te zien die geïnformeerd worden over het project, tij-
dens een grote vergadering buiten onder de boom. 

Met mondkapjes op en zoveel mogelijk afstand wordt de fundering gegraven.
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Lusokho Primary School: de bouw van vier klaslokalen
Deze school, gelegen in het buitengebied van Kimilili 
bestaat voornamelijk uit lemen klaslokalen die overvol 
zijn met leerlingen. Er is dus een groot ruimtegebrek. 
Het hoofd van de school is een zeer betrokken vrouw, 
die hart heeft voor haar leerlingen. Haar kantoor heeft 
ze vanwege het grote ruimtegebrek naar de buitenlucht 
verplaatst om zo een extra lokaal te kunnen creëren. 

Vier extra stenen klaslokalen zouden een welkome  
start zijn de overbevolking in de bestaande klassen  
te verminderen. Ook de ouders zijn erg betrokken. 
Zij hebben HFK gevraagd te helpen met nieuwe klas- 
lokalen en HFK heeft met ons besproken hier een  
project te ondersteunen. Covit 19 brengt echter ook  
hier vertraging omdat de scholen nu gesloten zijn en  
er weinig activiteit is.  
 

Waliera Primary school: de bouw van drie kleuter-
klassen  Ook deze school heeft om een project  
gevraagd voor de bouw van drie klaslokalen voor de 
kleuters. In eerste instantie namen de ouders een 
afwachtende houding aan, maar nu zijn ze erg enthou-
siast. De school ligt in een arm gebied vlak bij de grens 

met Oeganda  en de ouders weten vaak niet wat ze 
kunnen verwachten. Inmiddels hebben zij al zand en 
stenen bijgedragen.  
We wachten op een projectvoorstel van Keniaanse kant 
zodat wij ook kunnen beginnen onze bijdrage proberen 
bijeen te brengen. 
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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 betreffende 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 officieel 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
19 jaar feiten en cijfers

115 projecten
directe hulp aan 51 scholen

25 basis, 15 middelbare, 8 technische scholen,  
1 EARC

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

130 nieuwe en 58 gerenoveerde klaslokalen
5 bibliotheken

8 kleuterscholen
148 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 € 1.570.000
kleinste project € 250

grootste project € 114.000
101 officiële overhandigingen van een project

regelmatig overleg met de lokale overheid
grote betrokkenheid van de lokale  

gemeenschappen
6 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

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

CBF-certificaat sinds 1 januari 2013
Bredase Vredesprijs in 2014

Impact studie in 2014
bijdrage aan documentaire 'Dominee of koopman'  

van BNNVARA in 2020

meer dan 90% van de donaties  
besteed aan projecten!


