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Nu	  het	  nieuwe	  schooljaar	  is	  begonnen	  in	  Kenia	  willen	  we	  de	  stand	  van	  zaken	  doorgeven	  hoe	  
het	  op	  onze	  school	  gaat.	  De	  staf	  en	  stichting	  Samen	  Succes	  zijn	  tevreden	  hoe	  afgelopen	  
schooljaar	  is	  verlopen.	  In	  2013	  hebben	  56	  studentes	  onderwijs	  genoten	  op	  school.	  In	  dienst	  
waren:	  een	  nachtbeveiliger,	  een	  kokkin,	  vier	  docenten	  en	  één	  manager.	  De	  resultaten	  waren	  
goed.	  Het	  gemiddelde	  resultaat	  ging	  van	  c-‐	  naar	  c+	  (vergelijkbaar	  met	  van	  7	  naar	  7,5).	  Het	  
ziekteverzuim	  onder	  het	  personeel	  was	  0	  procent	  en	  er	  was	  een	  goede	  sfeer	  op	  school.	  Ook	  
ouders	  en	  de	  gemeenschap	  zijn	  zeer	  tevreden	  over	  de	  school.	  In	  de	  county	  is	  de	  school	  
gestegen	  van	  positie	  5	  in	  2012	  naar	  positie	  3	  in	  2013.	  
	  
De	  school	  behaalde	  in	  2013	  ook	  op	  sportief	  gebied	  uitstekende	  prestaties.	  Faith	  werd	  bij	  de	  
junioren	  wereldkampioen	  cross,	  Rosefline	  bij	  de	  jeugd	  wereldkampioen	  op	  de	  steeplechase.	  
Eveline	  pakte	  het	  goud	  bij	  de	  nationale	  schoolkampioenschappen	  op	  de	  10km	  en	  Joyline	  
bracht	  tijdens	  deze	  wedstrijden	  het	  brons	  op	  de	  800m	  mee	  naar	  school.	  Ook	  kwamen	  de	  
meiden	  met	  een	  grote	  beker	  terug	  naar	  Keringet.	  Ze	  hadden	  de	  eerste	  prijs	  gewonnen	  
omdat	  ze	  de	  sportiefste	  en	  meest	  gedisiplineerde	  school	  waren	  tijdens	  deze	  sportdagen.	  	  
In	  2013	  hebben	  we	  	  ook	  nog	  dakgoten	  en	  
grote	  watertanks	  	  aan	  de	  school	  geleverd,	  
zodat	  nu	  al	  het	  regenwater	  wordt	  
opgevangen	  en	  gebruikt	  voor	  koken	  en	  
schoonmaken.	  
	  
In	  januari	  2014	  is	  de	  school	  van	  start	  gegaan	  
met	  het	  3de	  leerjaar.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  er	  
ongeveer	  30	  studentes	  bij	  zijn	  gekomen	  en	  
dat	  de	  staf	  is	  uitgebreid	  met	  twee	  nieuwe	  
leerkrachten.	  Volgens	  richtlijnen	  van	  het	  Ministerie	  van	  Onderwijs	  moeten	  we	  in	  2014	  een	  
stafgebouw	  en	  laboratorium	  bouwen.	  Het	  wordt	  dus	  financieel	  een	  zwaar	  jaar	  voor	  onze	  
stichting,	  maar	  het	  zijn	  de	  laatste	  loodjes.	  
We	  streven	  ernaar	  om	  de	  school	  vanaf	  januari	  2015	  volledig	  selfsupporting	  te	  laten	  zijn	  en	  
dus	  niet	  meer	  financieel	  hoeft	  te	  worden	  ondersteund.	  We	  denken	  dat	  dat	  haalbaar	  is,	  
omdat	  het	  hele	  schoolgebouw	  dan	  staat.	  De	  salarissen	  en	  het	  etensgeld	  kunnen	  dan	  betaald	  
worden	  uit	  de	  binnenkomende	  schoolgelden.	  Dit	  is	  altijd	  ons	  streven	  geweest	  en	  we	  werken	  
er	  hard	  aan	  om	  dit	  doel	  te	  bereiken.	  	  
Omdat	  er	  nu	  15	  meisjes	  uit	  arme	  gezinnen	  geen	  schoolgeld	  betalen	  en	  ons	  uitgangpunt	  is	  
om	  ieder	  jaar	  5	  jongeren	  uit	  arme	  gezinnen	  gratis	  naar	  school	  te	  laten	  gaan,	  hebben	  we	  in	  
overleg	  met	  de	  staf	  besloten	  om	  in	  2014	  alle	  nieuwe	  leerlingen	  schoolgeld	  te	  laten	  betalen,	  
temeer	  omdat	  de	  aanmelding	  voor	  2014	  groot	  is	  en	  we	  in	  2014	  het	  geld	  hard	  nodig	  hebben.	  
	  
	  



We	  zijn	  zeer	  blij	  met	  onze	  manager	  Levina	  Adriano.	  Zij	  runt	  de	  
school	  op	  een	  manier	  waar	  wij	  alleen	  van	  konden	  dromen.	  Ook	  
het	  Ministerie	  van	  Onderwijs	  is	  dit	  niet	  ontgaan,	  want	  Levina	  
werd	  gevraagd	  om	  op	  de	  verkiezingslijst	  voor	  Nakuru	  District	  
Education	  plaats	  te	  nemen.	  De	  verkiezingen	  zijn	  inmiddels	  
geweest	  en	  Levina	  is	  door	  de	  directeuren	  van	  de	  andere	  
middelbare	  scholen	  in	  Nakuru	  District	  gekozen	  om	  plaats	  te	  
nemen	  in	  de	  Education	  Board	  van	  Nakuru	  en	  hierin	  
vertegenwoordigt	  zij	  het	  Kurisoi	  district.	  Dat	  is	  een	  knappe	  
prestatie	  van	  Levina	  en	  een	  blijk	  van	  waardering	  naar	  haar	  toe	  
van	  het	  Ministerie	  van	  Education,	  temeer	  omdat	  Levina	  van	  de	  
Luo	  stam	  is	  en	  werkt	  in	  een	  gebied	  waar	  Kalenjins	  wonen.	  

	  
	  
Wij	  danken	  alle	  sponsors	  en	  donateurs	  die	  onze	  school	  een	  warm	  
hart	  toedragen	  en	  deze	  resultaten	  mogelijk	  hebben	  gemaakt.	  
Hopend	  op	  een	  goed	  schooljaar	  in	  2014	  houden	  wij	  jullie	  op	  de	  
hoogte.	  
	  
Het	  bestuur	  van	  Stichting	  Samen	  Succes	  
	  
	  
	  
	  


