STICHTING SAMEN SUCCES
Samen Succes ondersteunt scholen en geeft voorlichting over risico’s
van meisjesbesnijdenis in West-Pokot, een droge en geïsoleerde streek
in Noord-Kenia. Daarnaast heeft Samen Succes een middelbare
meisjesschool voor hardlooptalenten opgericht in Keringet.
Zo krijgen ook meisjes de kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

MBARA
Mbara is het geboortedorp van de Keniaanse hardloper Sammy Rongo Olengura. Hij ontmoette Piet de Peuter, langeafstandsloper en vrijwilliger op een boerderij in Kenia. Ze raakten
bevriend en Piet zorgde ervoor dat Sammy in Europa wedstrijden kon lopen.
Mbara is een hoog geleden dorpje in het droge West-Pokot. Het is uren lopen naar de verharde weg. Mensen leven van wat ze naast hun hut verbouwen. Het leven is er niet gemakkelijk,
er zijn weinig bronnen van inkomsten en ook de overheid maakt nauwelijks geld vrij voor
deze afgelegen streek.
Sammy was bezorgd over het onderwijs in zijn dorp: de kinderen van Mbara hadden veel
te weinig mogelijkheden in de te kleine primitieve school. Hij besprak zijn zorgen met Piet
en zo ontstond een bescheiden stichting: Samen Succes. Met inkomsten uit sponsorlopen en
inzamelingen op Nederlandse scholen probeerde Sammy zoveel mogelijk kinderen uit zijn
geboortestreek een kans te geven op behoorlijk onderwijs.
Er kwam steun van mensen die tot onze vaste groep donateurs wilden horen, maar
ook van andere hulporganisaties, zoals de ontwikkelingsorganisatie van KLM personeel,
Worldrunners, Local Heroes en
Cordaid. Met hulp van eenieder
werd het mogelijk aan Sammy’s
droom te werken.
Sinds de oprichting in 2002
steunt Samen Succes de lokale
bevolking van de Mbaravallei
bij het bouwen van klaslokalen,
stafruimtes, schoolbanken en
de aanschaf van lesmateriaal.
Ook geven we beurzen aan
talentvolle leerlingen die

door willen studeren. Daarnaast ondersteunen
we de aanleg van watervoorzieningen. We werken
op kleine schaal en bieden zo praktisch mogelijk
hulp. Lokale mensen trekken de kar, wij faciliteren.
Zo is het gelukt om de vele kinderen, jongens
èn meisjes uit Mbara en omstreken naar school
te laten gaan. Maar we zijn er nog niet, in diverse
dorpen in de vallei wachten kleine onderwijsprojecten nog op uitvoering, evenals enkele waterprojecten.

HARDLOOPTALENTEN
In Keringet, in het westen van Kenia, zijn we een
stapje verder gegaan. De ervaring met onderwijsprojecten, ons enthousiasme voor hardlopen en ons contact met voormalig hardloper Jos
Hermens resulteerden in de oprichting van een middelbare meisjesschool, waar meisjes met
hardlooptalent de kans hebben hun schoolloopbaan te combineren met samen trainen. We
stemmen het lesrooster af op de trainingen en wedstrijden van de atletes, die veelal uit arme
families komen. Ook lokale meisjes die niet hardlopen op hoog niveau worden zo nodig door
ons ondersteund en behalen goede schoolresultaten.
De Keringet Winners Girls Highschool, zoals de school heet, is in 2011 opgericht en onze
stichting is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. Global Sports Communication van Jos Hermens is eindverantwoordelijk voor het trainingskamp en het hardlopen.
De talenten hebben al mooie resultaten behaald. Ze zijn uitgekomen op WK’s en zelfs deelname aan de Olympische Spelen in Londen bleek haalbaar. Met hun prestaties inspireren
de hardloopsters andere meisjes en laten zij zien dat het mogelijk is een zelfstandig bestaan
zonder armoede op te bouwen.
Het opzetten van de school vergt in deze opbouwfase veel energie. In januari 2012 ging de
school met het eerste leerjaar van start, tot en met 2015 zal er elk jaar een leerjaar bij komen.
Er is uitbreiding van de faciliteiten nodig, zoals de bouw van een stafruimte. We overwegen als
het financieel haalbaar is een slaapgebouw neer te zetten, zodat ook talenten van verder weg
voor onze school kunnen kiezen.

MEISJESBESNIJDENIS
We hoorden dat in West-Pokot meisjesbesnijdenis nog volop wordt gepraktiseerd, ondanks
een wettelijk verbod. Meisjesbesnijdenis brengt veel risico op gezondheidscomplicaties met
zich mee. Tijdens het besnijden zelf, omdat deze onder slechte hygiënische omstandigheden
wordt uitgevoerd, maar ook later kunnen problemen optreden. Zo is een bevalling voor een be-

sneden vrouw doorgaans veel pijnlijker
en moeilijker, soms zelfs met dodelijke
afloop voor moeder en/of kind.
Dat deze praktijken toch nog voorkomen, heeft te maken met het moment
waarop de besnijdenis plaatsvindt: het
markeert traditioneel de overgang van
meisje naar volwassen vrouw. Na de
besnijdenis kan een meisje worden uitgehuwelijkt en dat levert koeien voor de
familie op. Dit heeft mede tot gevolg dat
schooluitval onder meisjes hoog is.
Ook wordt gedacht dat je door besnijdenis pas een echte, complete vrouw wordt. Door de
geïsoleerde ligging van de streek kan deze mythe voortleven.

VOORLICHTING
Samen met de gezondheidsposten organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten over de
meisjesbesnijdenis. Zaken als anticonceptie, opvoeding, rolverdeling tussen mannen en
vrouwen en het belang van onderwijs komen ook aan de orde. Coördinator van de gezondheidsposten dr. Simon Limangole en een social worker uit het gebied, Ruth Loseker leiden de
bijeenkomsten. Charles Rotich, eveneens afkomstig uit de streek, organiseert het project ter
plaatse. Sammy, die na zijn hardloopcarrière docent op een school werd, probeert hen zo vaak
mogelijk te vergezellen.
In Mbara en omliggende dorpen neemt het percentage meisjesbesnijdenissen gestaag
af. Men ziet in dat de lichamelijke ongemakken een direct gevolg zijn van deze achterhaalde
traditie. De bevolking bedenkt andere rituelen om de overgang van meisje naar vrouw te markeren. Een ontwikkeling waar velen trots op zijn.
Nieuw aandachtsgebied is de Masol Hills in de Riftvallei, niet ver van Mbara. Daar leven de
Pokot nomaden, die rondtrekken met hun vee.
Omdat het onrustig is in deze streek, vanwege
conflicten met de naburige Turkana-stam, was
er nog nooit iemand op bezoek gekomen om
informatie te geven over meisjesbesnijdenis en
aanverwante zaken. Op verzoek van lokale leiders
organiseren we ook hier bijeenkomsten.
Het informeren van de bevolking in West-Pokot
en de Masol Hills vraagt continue aandacht,
een oude traditie is niet zomaar verdwenen.
Ons Keniaanse team is zeer gemotiveerd die
aandacht te geven.

WILT U ONS ONDERSTEUNEN?
Giften zijn welkom op bankrekening
NL81 INGB0009523574
t.n.v. Samen Succes in Amsterdam.
Meer informatie over Samen Succes vindt u op:

www.samensucces.com
of u kunt contact opnemen met:

Stichting Samen Succes
Schip Chateauroux, Petra Munneke
Javakade 73, 1019 SZ Amsterdam
email: petramunneke @gmail.com
tel. 020 4185663
vormgeving > kees reniers > info@keesreniers.nl

Samen Succes is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling, een ANBI. Daardoor kunt u uw gift geheel of gedeeltelijk
in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen. Ook hoeft u geen successierecht
of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen aan de Stichting.

