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HARAMBEE-NIEUWS 
 

 

Jaargang 3, nummer 5, 22 mei 2006 

 

       

Het is weer tijd voor berichten van onze 

Stichting Harambee; er is van alles gebeurd 

sinds de vorige nieuwsbrief. Roel en Marianne 

hebben in februari van dit jaar weer een 

bezoek gebracht aan Kenia en zijn met veel 

positieve berichten teruggekomen. Het was 

een erg nuttig bezoek. Wat steeds meer gaat 

opvallen is de impact die de projecten hebben 

op de mensen in het gebied waar we aan het 

werk zijn, zeker nu we op meerdere scholen 

actief zijn. Het spreiden van hulp op verschil-

lende scholen blijkt een goede zaak! Wanneer 

we één school zouden steunen willen alle 

kinderen naar die school. Bovendien werkt het 

jalouzie in de hand. Nu al blijkt dat “onze” 

scholen een grotere toeloop hebben, hetgeen 

natuurlijk wel degelijk ook een goed teken is. 

 

Wat ons erg heeft getroffen is het feit dat 

mensen zelf initiatieven gaan ondernemen. Op 

Lutonyi Primary School, waar we een groot 

project hebben gedaan, zijn de ouders inmid-

dels zelf in beweging gekomen. Ze zijn op 

eigen initiatief bakstenen gaan maken om een 

extra lokaal te bouwen.  

Het hoofd van Kamusinga Primary School (de 

school waar we afgelopen zomer met elkaar 

aan gewerkt hebben) is echt een ander mens 

geworden nu zijn school er zo mooi uitziet.  

 

 
Kinderen Kamusinga Primary School 

Vóór de bouw was hij een timide, zachtjes 

pratende man die het niet meer zag zitten. Nu 

is hij een zelfbewust, trots hoofd van een 

school, die zijn mannetje staat en een enorme 

motivatie heeft om er iets van te maken. 

 

Mede dank zij de financiële en andere hulp 

van velen kunnen wij dit allemaal mogelijk 

maken. U kunt ervan verzekerd zijn dat veel 

mensen zoals ouders en leerkrachten gemoti-

veerd raken en vooral kinderen in West-Kenia 

hierdoor onder betere omstandigheden les 

kunnen krijgen. Ook de resultaten verbeteren! 

Laten we hopen op een betere toekomst voor 

deze kinderen. Dat is toch het uiteindelijke 

doel waar we met elkaar voor staan! 

 

Vrienden van Harambee 

Sinds onze vorige nieuwsbrief hebben we een 

aantal Vrienden van onze stichting mogen 

verwelkomen. De giften van de Vrienden zijn 

bestemd voor het jaarproject, samen met een 

aantal andere giften. We kunnen u mededelen 

dat we de financiering voor ons eerste jaar-

project al rond hebben. Geweldig!  

Het gaat hierbij om Ebubole Primary School in 

Mumias waar we al eerder op zeer succesvolle 

wijze een kleuterschool en administratieve 

ruimtes hebben kunnen bouwen. Er is dringend 

behoefte aan nog 4 klaslokalen, waarvoor een 

bedrag nodig is van € 22.500,-. Die kunnen we 

nu gaan realiseren dankzij uw bijdrage. Heel 

hartelijk bedankt en we houden u op de 

hoogte!  

Als tweede jaarproject hebben we gekozen 

voor Kamusinga Primary School, de school 

waar we afgelopen zomer met z’n zestienen 

aan gewerkt hebben. Daar staat een kleuter-

school die zo armzalig is dat we ons nauwelijks 

konden voorstellen dat kinderen daar les in 

krijgen. De voorlopige begroting bedraagt 

ongeveer € 8000,-. 
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Kerstactie basisschool “de Spindel” te Bavel 

Vlak voor Kerstmis heeft basisschool “de 

Spindel” een grote kerstmarkt georganiseerd. 

Van te voren hebben Marian van Dongen, die 

afgelopen zomer is meegeweest, en Marianne 

Meijers in de klassen voorlichting gegeven 

over het project. De kinderen waren enorm 

geinteresseerd en hebben allerlei spulletjes 

gemaakt om te verkopen, er was een tentoon-

stelling van levende standbeelden, er werd 

muziek gemaakt en er werd allerlei lekkers 

verkocht. Leerlingen, leerkrachten en ouders 

hebben zich enorm ingezet om zoveel mogelijk 

geld bij elkaar te brengen. Met succes! Wij 

kregen het geweldige bedrag van € 2.552,11 

overgemaakt: een goed startkapitaal voor ons 

jaarproject t.b.v. Ebubole Primary School. 

 

Ons eerste Lustrum 

Zoals eerder aangekondigd zijn wij van plan 

ons eerste lustrum, het 5 –jarig bestaan van 

onze stichting, feestelijk te vieren. We heb-

ben het plan opgevat om een symposium te 

organiseren. Het motto zal zijn: 

“Kleinschalige projecten hebben 

grootschalige effecten”. 

We willen u hier graag voor uitnodigen aan het 

eind van het jaar. We houden u op de hoogte. 

 

Comité van Aanbeveling 

Naast het eerste lid van ons comité van aan-

beveling, de minister van handel en industrie 

van Kenia, de heer M. Kituyi, heeft nu ook een 

tweede lid zich gaarne bereid verklaard tot 

ons comité te willen toetreden. Wij zijn erg 

verheugd dat de burgemeester van Breda, de 

heer P. van der Velden ons heeft laten weten 

dat hij ons op deze manier wil steunen.  

Wij heten hem hartelijk welkom!  

 

Verslag van de reis naar Kenia van Roel en 

Marianne in februari van dit jaar 

Wat was er weer veel werk aan de winkel: de 

huidige projecten en verschillende scholen 

bezoeken, met heel veel mensen praten o.a. 

met de overheid, veel zaken regelen met onze 

toezichthouders en bij mensen op bezoek. Het 

programma was van begin tot eind volgepland 

maar ze kwamen zeer voldaan weer terug. Het 

bleek maar weer hoe belangrijk het is 

regelmatig zelf ter plekke te zijn om de 

voortgang in het werk te bewaken. Er zijn 

meerdere projecten afgerond op ongeveer 10 

verschillende scholen. Op dit moment hebben 

we projecten lopen op 6 scholen. Graag willen 

we de stand van zaken met u delen: 

 

1. Kimilili Boys Primary School 

Dit is één van de lagere scholen in Kimilili waar 

we al meerdere projecten met veel succes ge-

daan hebben.  We hebben in het verleden heel 

goed samengewerkt omdat het hoofd een oud-

leerling van Roel is. We wilden eigenlijk stop-

pen met de hulp aan deze school omdat er nu 

veel goede voorzieningen zijn. We konden ech-

ter een laatste verzoek, de bouw van een kleu-

terschool, niet weigeren. Het geld is al over-

gemaakt en er wordt nu  hard aan gewerkt! 

 

 

Overhandiging cheque Kimilili Boys Primary 

School 

 

2. Kamusinga Primary School 

Op deze school hebben we met de ploeg van 

16 afgelopen zomer hard gewerkt. Het ging 

om 4 klaslokalen en kantoorruimten. We 

hebben o.a. geholpen met metselen en bij ons 

vertrek kon aan het dak worden begonnen.  

In februari was het gebouw klaar op het schil-

derwerk en plaatsen van de ramen na. Toch 

werd het toen officieel in gebruik genomen. 

Net op tijd, want vlak daarna begon het oude 

gebouw te scheuren en staat nu op instorten. 

Inmiddels hebben we bericht gekregen dat de 

laatste werkzaamheden bijna zijn afgerond. 

Het totaal heeft € 20.000,- gekost, inclusief 

de bijdrage van de ouders (€ 2.500,-) en de 

stichting EDUKANS (€ 8.500.-). Dank zij de 

grote inzet van de gehele groep bij het inza-

melen van onze bijdrage (€ 9.000,-) en de 
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daadwerkelijke hulp ter plekke, is dit project 

nu nagenoeg afgerond. Een fantastisch resul-

taat waar we allemaal erg trots op mogen zijn. 

Iedereen heel hartelijk bedankt.  

 

 
Kamusinga Primary School: bijna klaar, wel 

al in gebruik! 

 

3. Ebubole Primary School 

De school van ons jaarproject, 4 klaslokalen 

op een lagere school. Edukans maakt zo 

spoedig mogelijk de totale bijdrage over en 

dan kan met de bouw begonnen worden. Zie 

verder “Vrienden van Harambee” op pagina 1. 
 
4. Ebwaliro Primary School 

Een nieuwe lagere school in de regio Mumias 

waar nu een klaslokaal en kantoorruimten ge-

bouwd gaan worden. Dank zij een grote gift 

kunnen we dit project nu al realiseren. Een 

school met veel gemotiveerde ouders die bij 

de officiële overhandiging van de cheque vol-

ledig uit hun dak gingen. Wat een enthou-

siasme! Ook hier kan met de bouw binnenkort 

gestart worden! 

 

 
Enthousiaste ouders op Ebwaliro Primary 

School bij de overhandiging van de cheque 

5. Kimingichi Primary School 

Een wel heel bijzonder project. Vorig jaar 

kwamen we op voorstel van IcFEM voor het 

eerst in contact met deze school en we 

konden bij het eerste bezoek onze ogen niet 

geloven. Een school met 500 leerlingen, in 

zeer deplorabele staat, gebouwd van leem en 

palen, grote gaten in de muren, 6 klaslokalen, 

enkele schoolbanken, 2 tafels en 8 stoelen, 

nauwelijks boeken , 6 toiletten.  

Eigenlijk moet hier een geheel nieuwe school 

komen. Ook moet er grond gekocht worden 

voor de nieuwbouw. Met behulp van de kerk is 

dit inmiddels gerealiseerd. 

 

 
Kimingichi: erbarmelijke staat 

 

We hebben veel overleg gepleegd met IcFEM,  

de school zelf, de ouders en de overheid. Het 

totaalbedrag voor het vernieuwen van deze 

school bedraagt € 86.000,-.  Een enorm groot 

bedrag! Daarom hebben we besloten om het 

geheel in fases en deelprojecten in te delen:  

Fase 1: 6 klaslokalen, 200 schoolbanken en 10 

toiletten; begroot op € 40.000,-. 

Fase 2: 2 klaslokalen, kantoorruimten en 10 

toiletten; begroot op € 22.800,-. 

Fase 3: 4 extra klaslokalen en de omheining 

van de school; begroot op € 23.600,-. 

Het is geweldig dat we met fase 1 nu kunnen 

realiseren. Voor fase 2 en 3 moeten we nog 

beginnen met de fondsenwerving. Een ambi-

tieus project dat zeer de moeite waard is! 

Wat bij blijft is het overleg met de ouders. 

Zij waren op school uitgenodigd om met ons te 

overleggen. Langzaam maar zeker kwamen veel 

mensen bijeen in schoolbanken die naar buiten 

waren gedragen onder een dikke boom in de 

brandende zon, op de achtergrond een prach-
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tig landschap. Moeders met kinderen aan de 

borst, oudere mensen, waar we mee praatten 

via een tolk. Iedereen luisterde aandachtig.  

 

 
Overleg met de ouders van Kimingichi 

 

Een man stond aan het eind op en sprak zijn 

welgemeende waardering uit en zegde alle 

medewerking toe om dit project te realiseren. 

Ontroerende momenten waarbij je het gevoel 

krijgt dat het ertoe doet. De ouders hebben 

overigens al 16.000 bakstenen gemaakt. 

 

 
Bakstenen voor de nieuwe school 

 

6. Dreamland Education Centre 

IcFEM, onze toezichthouder ter plekke, 

heeft als organisatie in Kimilili een eigen 

school. Deze wil een voorbeeld zijn voor an-

dere scholen in de omgeving. Zij willen graag 

een extra verdieping op het bestaande gebouw 

omdat zij tot nu toe alleen ruimte hebben 

voor de lagere klassen en de hogere klassen 

nog niet kunnen herbergen. Ook aan dit pro-

ject wordt momenteel al gewerkt. Wij zijn blij 

dat we aan dit verzoek hebben kunnen voldoen 

omdat IcFEM voor ons veel betekent in de 

begeleiding van onze projecten. 

Tot slot 

We maken graag van de gelegenheid gebruik 

om iedereen, groot en klein, met grote en 

kleine gaven,  wederom te bedanken voor alle 

goede giften en steun. We hopen dat we u 

ervan kunnen overtuigen dat het hout snijdt 

wat er gebeurt. We willen graag nogmaals 

EDUKANS, de stichting uit Amersfoort die 

onze bijdragen steeds vermeerdert, even naar 

voren halen. Onze samenwerking met hen is 

van groot belang, hierdoor kunnen we zoveel 

meer realiseren. 
 
 
Doelstelling en werkwijze stichting 

De stichting Harambee heeft tot doel het leveren van 

een bijdrage aan een substantiële verbetering van de 

leefomstandigheden en onderwijsmogelijkheden van de 

lokale bevolking in ontwikkelingslanden en het bevor-

deren van persoonlijke groei en begrip van jonge mensen 

door internationale samenwerking en culturele uitwis-

seling. De focus is gericht op scholen in West- Kenia. 
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 heeft de stichting 
een aantal contactpersonen die als toezichthouder de 
projecten volgen. In principe is het ook de bedoeling dat 
de betrokken 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 als hout of 
bakstenen. 
Van de gelden die de stichting ontvangt wordt meer dan 
95% gebruikt voor het realiseren van projecten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Stichting Harambee 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 de Stichting 
Harambee op www.harambeeholland.nl  
Bank: SNS Bank, rekening nummer 87.93.59.161. ten 
name van Stichting Harambee te Bavel. 
 

 


