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2001-2006: 5 jaar Stichting Harambee 
 
Wij zijn trots en blij samen met u allen het 5-
jarig bestaan van onze Stichting Harambee te 
mogen vieren! 5 Jaar geleden zijn we met een 
klein project begonnen; inmiddels hebben we 
projecten op 13 verschillende scholen gedaan. 
Ruim 8000 kinderen hebben hiervan profijt. In 
die jaren hebben we voor ca. € 200.000,- 
besteed aan het verbouwen van klaslokalen en 
aan nieuwe klaslokalen, toiletvoorzieningen, 
schoolbanken, lesmaterialen en schoolboeken. 
 
Roel en Marianne zijn net terug van een reis 
van 3 weken naar Kenia en keerden met een 
voldaan gevoel weer terug omdat het loont wat 
we doen, het snijdt hout wat er gebeurt! 
Om een aantal zaken te noemen: 
• op de meeste scholen van onze projecten 

zijn de resultaten fors verbeterd. 
• groot enthousiasme van leerkrachten en 

leerlingen na een gerealiseerd project. 
• mensen hebben het gevoel niet vergeten te 

worden in hun vaak uitzichtloze situatie. 
• het blijkt een erg goede zaak om ouders 

direct bij het project te betrekken door van 
hen een bijdrage te vragen van gemiddeld 
30 %. Daarmee wordt het hùn project op 
de school van hun kinderen en is het een 
reden om kinderen naar school te sturen. 

• mensen gaan weer initiatief tonen, zelfs 
ook op andere gebieden. 

 

 
Nieuwe lokalen voor Kimingichi 
 
De conclusie is dan ook dat in het gebied 
romdom Kimilili en Mumias het onderwijs-
niveau hoger is komen te liggen door de hulp 

die we samen hebben kunnen bieden. Met 
recht kunnen we zeggen:  

“Kleinschalige projecten hebben 
grootschalige effecten”. 

 
Ook wij als stichting hebben veel geleerd in de 
afgelopen tijd: 
• de rol van de toezichthouder is cruciaal om 

het project ter plekke te begeleiden. 
• alleen geld sturen is onvoldoende: het is 

erg belangrijk project te blijven volgen. 
• regelmatig de projecten bezoeken en weer 

terugkomen bevordert de voortgang van de 
projecten. 

• het persoonlijk contact met de mensen is 
meer en meer van belang. Mensen kennen 
ons nu en het wederzijds respect wordt 
groter. Daardoor kunnen we steeds beter 
samenwerken. 

• we moeten er voor zorgen dat de projecten 
worden afgemaakt. Voor de mensen ter 
plekke is een half afgemaakte school al een 
paradijs; de afwerking is minstens even 
belangrijk! 

• het is belangrijk om de overheid goed op 
de hoogte te houden van onze activiteiten. 

 
Deze positieve ervaringen van de afgelopen 5 
jaar zijn er gekomen mede dank zij uw hulp. 
Zonder alle mensen om ons heen die bereid 
zijn ons te steunen, hadden wij niets kunnen 
realiseren. Die steun bestond uit het doneren 
van geld, uit grote bedragen van stichtingen 
maar ook uit kleine bedragen bv. van kinderen 
die hun zakgeld gaven. Ook hebben we hier 
geweldige gestes van mensen ondervonden, 
die met ons mee acties organiseerden en daar 
veel tijd en moeite in stopten. Dus niet alleen 
in Kenia komen we positieve ervaringen tegen  
maar ook hier bij de mensen die ons helpen. 
Daar zijn wij u allen enorm dankbaar voor. 
 
Onze dank gaat ook uit naar  de Stichting 
IMPULSIS, het voormalige EDUKANS. Sinds wij 
met hen samenwerken en de bijdrage aan onze 
projecten hebben kunnen verdubbelen, kunnen 
wij veel meer realiseren. Dit heeft ons werk 
een enorme impuls (!) gegeven. Onze samen-
werking met hen waarderen wij ten zeerste. 

 
Roel en Marianne Meijers, Jan Hissink en 
Marion Pronk 
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Mensen uit Kenia zelf aan het woord 
Tijdens het laatste verblijf hebben Marianne en 
Roel een aantal vragen gesteld aan verschillen-
de mensen over de effecten die de projecten 
op hen hebben gehad. Een selectie van de 
reacties treft U in deze nieuwsbrief aan. 

 
Afscheid Jan Hissink 
Jammer genoeg moet onze penningmeester 
Jan Hissink ons bestuur gaan verlaten vanwege 
persoonlijke omstandigheden. Jan heeft sinds 
de oprichting op een geweldige, vooral integere 
wijze zorg gedragen voor een goede financiële 
gang van zaken binnen onze stichting. Ook in 
algemene zin hebben wij steeds erg prettig 
met hem samengewerkt en samen goed 
kunnen overleggen hoe wij de stichting vorm 
wilden geven. Mede dank zij zijn inbreng en 
inzet hebben we de stichting verder kunnen 
ontwikkelen.  
Jan, heel hartelijk dank voor je inzet, steun en 
toewijding! We wensen jou en je gezin het 
allerbeste toe! 
 
 
Nieuwe penningmeester 
We zijn blij dat we u kunnen mededelen dat 
wij, na het aangekondigde vertrek van Jan 
Hissink, een nieuwe penningmeester bereid 
hebben gevonden de werkzaamheden van Jan 
over te nemen. Wij stellen graag Sjaak te Hove 
aan u voor. Hij heeft ook een financiële achter-
grond en heeft ervaring met het werk voor 
kleinschalige projecten in India. 
Wij heten hem van harte welkom! 

 

 

Community Development 
Graag willen wij in deze nieuwsbrief ingaan op 
het begrip “Community Development” omdat 
we gemerkt hebben dat dit een steeds grotere 
rol gaat spelen bij onze projecten. Het blijkt 
heel belangrijk te zijn dat de scholenprojecten 
die we doen, ook werkelijk projecten zijn van 
de gemeenschap, de ouders, van de mensen 
zelf. We proberen dit te realiseren door een 
eigen bijdrage te vragen van de mensen van 
gemiddeld 30%. Dit kan gebeuren in geld, 
maar ook in de vorm van arbeid of materialen, 
bv. bakstenen, zand, cement of een boom voor 
het hout etc. Over het algemeen hebben we 
gemerkt dat de bijdrage vooral bestaat uit 
arbeid en materialen omdat mensen vaak te 
arm zijn om geld te geven. 
Mensen zijn niet gewend om op deze manier 
betrokken te worden bij wat er gebeurt, ze 
hebben vaak een afwachtende houding en 
nemen geen of weinig initiatief. De armoede is 
vaak ook zo groot dat mensen de moed heb-
ben verloren. Het vraagt dan ook veel werk 
van de toezichthouder om mensen bij het 
project te betrekken. Ver voor de werkelijke 
bouw zijn er al vergaderingen met vooral de 
ouders om hen te bewegen actief mee te doen. 
In het begin komen er vaak maar weinig 
ouders, maar gaandeweg komen er steeds 
meer. Wanneer het voor hen duidelijk is wat de 
bedoeling is, worden ze steeds enthousiaster 
en willen ze graag meewerken. In de meest 
positieve situatie leidt het ertoe dat mensen 
gaan inzien dat wanneer je initiatief neemt en 
daadwerkelijk iets samen doet, dat ook goede 
resultaten oplevert en je tot goede dingen in 
staat bent. 
Het heeft er al toe geleid dat ouders zelf het 
initiatief hebben genomen bakstenen te maken 
voor een nieuw project op een school of op 
ander gebied, bv. in de landbouw in actie zijn 
gekomen. 
Soms vraagt het veel begeleiding en overleg 
om zover te komen maar het loont enorm de 
moeite! In feite is onze stichting alleen maar 
een katalisator om tot de eigen ontwikkeling 
van de mensen in Kenia te komen. 
 

 
Overleg met de ouders in Kimabole 
 

“Namens de hele gemeenschap wil ik de 
donoren van de Stichting Harambee laten 
weten erg blij te zijn om met de stichting 
samen te werken, die echt zorg heeft voor 
de kinderen in Kenia. Zij hebben werkelijk 
ons hart uitgedaagd. Gezamenlijk zeggen 
we: Lang leve de Stichting Harambee!”  
(C. Mulunda, onderwijzer Kimilili RC Girls) 

“Het project van de Stichting Harambee 
heeft ouders aangemoedigd hun kinderen 
opnieuw naar school te brengen vanwege 
de nieuwe faciliteiten. Bovendien werken de 
ouders meer als een team door de ervaring 
van meewerken en samenwerken ”  
(Frederick Kusimba, schoolhoofd Ebubole) 

“Voordat de Stichting Harambee kwam 
zaten we in een klein lokaal met lemen 
wanden op een stoffige vloer. Het project 
van de stichting heeft ons goede faciliteiten 
gegeven. Daardoor hebben we een 
atmosfeer die het leren bevordert.”  
(Catherine, leerling groep 7 Kimilili RC Girls) 
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Interview met Peter Wafula Situma,  
hoofd Kimilili R.C. Boys Primary School 
Bij ons laatste bezoek aan Kenia leek het ons 
een goed idee Peter Situma te interviewen voor 
onze nieuwbrief. Hij is hoofd van de school 
waar wij een van onze eerste projecten hebben 
gedaan en waar wij inmiddels samen veel 
hebben kunnen realiseren. Peter is een oud-
leerling van Roel uit de tijd dat hij er les heeft 
gegeven. 
 
1. Vraag: Kun je iets over jezelf vertellen? 
Ik ben 49 jaar oud, en al 16 jaar leraar op 5 
verschillende lagere scholen. Ik ben getrouwd 
en heb 5 kinderen, waarvan een geadopteerd 
meisje. Verder 2 jongens en 2 meisjes, allen in 
de lagere schoolleeftijd. Ik houd van kinderen 
en dat inspireert me enorm bij mijn werk; ik 
dien ook graag de gemeenschap op deze 
manier. 
 
2. Vraag: Kun je iets over je school vertellen? 
Deze school is opgericht in 1929. Zelf kwam ik 
hier in 1998 als hoofd van de school. Er was 
toen een goede staf van 32 leerkrachten, die 
hard werkten. Wel waren de faciliteiten erg 
slecht; een paar lokalen stonden op instorten.  
De overheid betaalt de salarissen van de leer-
krachten. Omdat dat te duur werd, is het aan-
tal teruggebracht. Nu hebben we nog maar 23 
leerkrachten. Dat maakt het erg moeilijk. 
We waren blij toen we met de Stichting Haram-
bee in aanraking kwamen. Dat bracht uitzicht! 
We hebben met hen heel veel aan de infra-
structuur van de school kunnen doen: 
• de lokalen die op instorten stonden zijn 

gerenoveerd 
• er zijn nu schoolbanken in alle lokalen 
• nagenoeg alle lokalen zijn sterk verbeterd 
• de lerarenkamer en mijn kantoortje zijn 

opgeknapt 
• de bibliotheek is verbeterd 
• er is geld voor veel meer boeken gekomen 
• er wordt op dit moment de laatste hand 

gelegd aan de bouw van een kleuterschool. 
 
3. Vraag: Wat is het effect van alle projecten 

op de school? 
De projecten hebben een grote invloed gehad 
op de houding van de leerlingen en de leraren 
op de school. Zij voelen zich gesteund en een 
stuk prettiger in hun werkomgeving. Zij voelen 
zich veel meer uitgedaagd om de resultaten te 
verbeteren, ook uit dankbaarheid! Van mijn 
school gaan er meer leerlingen naar de univer-
siteit. Dat weet ik omdat ik nog contact heb 
met oud-leerlingen. In de top 100 van scholen 

in het land zijn wij nummer 49! Onze school 
heeft sinds de komst van Harambee nooit 
slechter gepresteerd. Daar ben ik wel trots op! 
 

 
Peter Wafula Situma 
 
4. Vraag: Wat is het belang van onderwijs in 

een land als Kenia? 
Het is de enige manier om hier te overleven. 
Als je naar school bent geweest heb je inzicht 
in je eigen situatie en kun je je problemen aan. 
Het is van belang dat je jezelf financieel kunt 
onderhouden, vaak nog andere familieleden 
ook. Dat kan alleen als je jezelf kunt ontwik-
kelen. Daarom is vrij onderwijs (geen school-
geld meer betalen) zo ontzettend belangrijk. 
Het betekent wel dat wij een enorme toeloop 
op onze scholen hebben gehad. Zelfs volwas-
senen gaan nu gemakkelijker naar school. Ik 
ken een man van 78 die nu nog naar school 
gaat. 
 
5. Vraag: Waarom is de betrokkenheid van de 

ouders zo van belang? 
Ouderliefde in begeleiding van het kind is erg 
belangrijk, samen met de begeleiding door de 
leerkracht. Ouders moeten ook thuis een 
veilige omgeving bieden. Er zijn nog ouders die 
hun kinderen thuis houden. Vanwege de grote 
armoede moeten ze werken. Pasgeleden was 
dit percentage nog 16%. Sommige ouders zijn 
niet geinteresseerd of geinformeerd en zien 
daarom het belang van onderwijs niet. 
De faciliteiten moeten ook van de ouders 
komen, zij moeten 30% bijdragen in de pro-
jecten. Dat vind ik een goede zaak om te 
proberen ze zo te mobiliseren, uit te nodigen 
om bij de school betrokken te raken en uit te 
leggen wat het belang is. Het moet een project 
van de gemeenschap zijn! Dat is niet altijd 
gemakkelijk maar het werkt wel. 
 
6. Vraag: Wat vind je van de samenwerking 

met de Stichting Harambee? 
Die is heel sterk en hecht. Het heeft de school 
tot een andere school getransformeerd maar 
ook de houding van mijn leerkrachten en 
leerlingen. Als ik het zeggen mag: het heeft 
mij als hoofd van de school enorm geinspi-
reerd. De Stichting Harambee is mijn drijfveer 
en heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. 

“Aan de donoren van de Stichting Harambee 
zou ik willen zeggen dat zij niet moe  
moeten worden om goed te blijven doen. Ik 
zou ze ook zeggen hun bijdrage niet aan 
andere organisaties te geven.”  
(D. Potus, onderwijzeres Kimilili RC Boys) 
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Nieuw logo 
In deze nieuwsbrief en bij de uitnodiging voor 
het symposium is ons nieuwe logo gebruikt. 
Het is het beeld van een klaslokaal. De speren 
in de Keniaanse vlag zijn veranderd in een 
penseel en een pen. Het dak is een openge-
slagen schoolboek. Zo wordt er mee aangege-
ven waar de Stichting Harambee voor staat.  
Het logo is gemaakt door Rim Lichtveld uit 
Amsterdam. 

 
 

 
De deelnemers aan de vergadering 
 
Speciale vergadering in Kimilili op 
woensdag 18 oktober 2006 
Voor de eerste keer in haar bestaan heeft de 
Stichting Harambee tijdens haar verblijf in 
Kenia een vergadering georganiseerd voor 
betrokkenen bij onze projecten: de school-
hoofden en oudercomite’s, onze toezicht-
houders en iemand van de overheid. Van alle 
13 scholen waar we projecten hebben gedaan 
of nog doen, waren er in totaal 35 vertegen-
woordigers uit Kimilili en Mumias. Het doel was 
om ervaringen uit te wisselen en diverse 
onderwerpen te bespreken zoals het onderhoud 
van de school, de relatie met de ouders, verbe-
tering van schoolresultaten etc. 
De bijeenkomst begon om 10.00 uur en duurde 
tot 15.00 uur. Na een aanvankelijk wat timide 
start werd de discussie steeds levendiger en 
werd op een constructieve en goede manier 
over allerlei zaken gesproken. Vooral de 
betrokkenheid van de ouders bleek een belang-
rijk onderwerp en hier werd uitvoerig bij stilge-
staan. Men stelde ook voor om op elkaars 
scholen te gaan kijken, hetgeen na de verga-
dering meteen gebeurde. Een ander idee was 
om een associatie van scholen op te richten 
van de Stichting Harambee.  
Het was een uitermate nuttige bijeenkomst 
waar iedereen erg enthousiast over was. Bij 
volgende bezoeken krijgt dit zeker een vervolg. 
De bijeenkomst werd met een lunch afgeslo-
ten, aangeboden door de Stichting Harambee. 

 
 
 

 
5 jaar Stichting Harambee: 

feiten en cijfers 
 

33 projecten 
directe hulp aan scholen 

58 nieuwe en gerenoveerde klaslokalen 
1020 schoolboeken 

750 3-zits schoolbanken 
30 toiletten 
1 nieuw dak 

4 kookpotten voor de overblijvers 
15 computers 

totaal € 200.000,- 
kleinste project € 250,- 

grootste project € 36.400,- 
13 scholen 

8.000 leerlingen 
in Kimilili en Mumias in West-Kenia 

2 toezichthouders in Kenia: John Were en 
Solomon Nabie 

afstand tot Nederland: 6.800 km 
partner in Nederland: Impulsis/Edukans 

22 vrienden van Harambee 
6 donor- stichtingen 

enorme hulp door Rotary Club Breda Zuid! 
4 donor- scholen 

2 benefietconcerten 
60 lopers van Sprint 
1 donor- parochie 

50 zakken grasmest voor de verkoop 
5 Kerstmarkten op school 

meer dan 95% van donaties besteed aan 
projecten! 

250 uitnodigingen voor het symposium 
26 bestuursvergaderingen 

2 leden van het Comité van Aanbeveling 
oplage nieuwsbrief: 250 

bankrekening nr. 87.93.59.161 
 

 
 
“Welke lessen we geleerd hebben van het 
project met de Stichting Harambee? Als alle 
belanghebbenden (ouders, leerlingen, leer-
krachten, de gemeenschap en de overheid) het 
project volledig steunen en onderschrijven, als 
iedereen betrokken is bij de uitvoering, de 
taken goed verdeeld worden en er volledige 
transparantie is evenals goede communicatie 
gedurende het gehele project, dan gaat het 
prima zoals bij ons op school.”  
(Gabriel Sisule, ouder Kimilili R.C. Girls) 

“Samen werken loont! Hard werken en actie 
spreken meer dan woorden.”  
(Kennedy Masinde, schoolhoofd Kamusinga) 
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De Beursvloer in Breda 
Op 6 oktober 2006 is een zogenaamde Beurs-
vloer georganiseerd in Breda. Daar kunnen 
vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven 
met elkaar in kontakt komen waarbij weder-
zijds voordeel ontstaat. De vrijwilligersorga-
nisatie wordt geholpen en het bedrijf heeft zo 
een concreet project in het kader van maat-
schappelijk betrokken ondernemen.  
Ook de Stichting Harambee was vertegen-
woordigd. Omdat Roel en Marianne in Kenia 
waren, hebben twee leden van de Rotary Club 
Breda Zuid aangeboden namens de stichting 
aanwezig te zijn en kontakt te leggen met 
geïnteresseerde bedrijven. En met succes!  
Paul van Hooff en Jos de Vries: hartelijk dank! 
 

 
 
Projecten 
Graag laten we u weten dat de diverse projec-
ten waar we momenteel mee bezig zijn, d.w.z. 
6 in totaal, goed verlopen. Dat wil niet zeggen 
dat alles even vlekkeloos verloopt. Vooral de 
betrokkenheid van de ouders en hun bijdrage 
valt voor hen niet altijd mee. We hebben 
gemerkt dat het erg belangrijk is met hen in 
gesprek te blijven en duidelijkheid te geven 
over hun rol bij het project. Bij het verhaal 
over de community development leest u hier 
meer over.  
Wat betreft ons tweede jaarproject 2006 
kunnen we u mededelen dat we ook daar het 
geld voor bijelkaar hebben gekregen.  
Over het jaarproject van 2007 en de andere 
projecten berichten we u graag uitvoerig in de 
volgende nieuwsbrief! 
 
 

Hard werken bij Ebwaliro 

“Wat ik van de projecten geleerd heb, is de 
gastvrijheid van de Stichting Harambee en de 
vriendelijke wil om te helpen. Ze zijn geïnte-
resseerd in de voortgang van elk project en ze 
hebben er gevoel voor de gemeenschap hier te 
helpen.”  
(Wycliffe Wekesa, onderwijzer Kimilili RC Boys) 

 

 
De nieuwe verdieping van Dreamland 
 
 
“Het is heel belangrijk alle ouders uit te nodi-
gen en uit te leggen wat dit project betekent. 
Niet iedereen begrijpt wat het is om samen 
verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwik-
keling van de school. We moeten samenwerken 
om het project goed te laten verlopen.”  
(Peter Andanje, schoolhoofd Ebwaliro) 

 

 
Aidsvoorlichting op school 
 
 
“De bouw en de uitrusting van de practicum-
lokalen hebben de resultaten bij de schoolexa-
mens verbeterd. Elk kind kan nu zelf experi-
menten uitvoeren en met de computer werken. 
Veel van onze leerlingen hebben interesse in  
een technische studie aan de universiteit.”  
(John Khisa, hoofd Kimilili Boys High School) 

 
“De ouders en de gemeenschap werden uitge-
daagd een positieve houding te hebben en 
onderwijs op waarde te schatten. Zij waarde-
ren nu een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van hun school.”  
(Francis Mabukha, schoolhoofd Kimingichi) 

“De projecten van de Stichting Harambee 
betekenen veel voor me als onderwijzeres 
in groep 5. De hele school is prachtig: 
nieuwe gebouwen neergezet en oude gere-
noveerd en geverfd, nieuwe schoolbanken 
gekocht en oude gerepareerd, nieuwe stalen 
stoelen voor de leerkrachten. Dit heeft het 
onderwijs in deze school vooruit geholpen.”  
(Ann, onderwijzeres Kimilili R.C. Boys) 
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Interview met Mr. Mukhisa Kituyi 
Tijdens het verblijf van Roel en Marianne in 
Kenia is er ook een interview gehouden met 
Mr. Mukhisa Kituyi, minister van Handel en 
Industrie van Kenia en tevens parlementslid 
voor Kimilili. Hij is lid van het Comité van 
Aanbeveling van onze stichting en dit interview 
was speciaal bedoeld voor de film die voor het 
symposium op 25 november 2006 werd 
gemaakt door Carolien Bijen en Loes 
Vermeulen van @Samhoud. Na een 
avontuurlijke tocht vond het interview plaats 
bij een boerderij op het platteland. Een 
bijzondere ervaring en bovenal een geweldig 
leuk interview! 
 
 

 
Een bijzonder interview! 
 
 
Schenken per notariële akte 
Het is mogelijk om een schenking te doen aan 
de Stichting Harambee d.m.v. een notariële 
akte. U verbindt zich hierbij om voor een 
periode van 5 jaar een bedrag te schenken. 
Omdat de Stichting Harambee door de Belas-
tingdienst erkend is als een goed doel, zorgt de 
notariële akte ervoor dat Uw schenking een 
aftrekpost is bij Uw belastingaangifte. Zo be-
taalt de fiscus mee aan Uw goede doel. Nadere 
informatie kunt U krijgen bij het bestuur.           

 

“De donoren van de Stichting Harambee wil ik 
heel hartelijk bedanken voor de steun die ze 
hebben gegeven. Wij waarderen dat heel erg 
en we wensen hen een lang leven toe. De 
gelden zijn goed gebruikt, de gemeenschap is 
blij en reageerde positief. De resultaten op 
school zijn verbeterd.”  
(Sylvester Kweyu, hoofd Indangalasia) 
 
 
 

Doelstelling en werkwijze stichting 

 
De stichting Harambee heeft tot doel het leveren 
van een bijdrage aan een substantiële verbetering 
van de leefomstandigheden en onderwijsmogelijk-
heden van de lokale bevolking in ontwikkelings-
landen en het bevorderen van persoonlijke groei en 
begrip van jonge mensen door internationale 
samenwerking en culturele uitwisseling. 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. 
 

 

“Door het project zijn de meeste leerlingen in 
staat om het uniform en zichzelf schoon te 
houden omdat ze niet meer op de grond 
hoeven te zitten.”  
(ouder, Ebubole) 

 

“Onze gemeenschap is erg trots op het 
project en we waarderen de gegeven hulp 
enorm. Het is nu ook het centrum voor 
vergaderingen vanwege de goede facili-
teiten. We voelen ons gezegend en trots 
omdat we dit samen tot stand gebracht 
hebben.” 
(de ouders van Lutonyi) 

“Het project op onze school heeft tot gevolg 
dat de leerlingen trots zijn vergeleken met 
leerlingen van andere scholen. Er hangt een 
wedstrijdsfeer. Onze school is ook een soort 
toeristische attractie in de omgeving.” 
(Kennedy Masinde, schoolhoofd Kamusinga) 


