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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de stichting “Samen Succes”
voor alle belangstellenden voor het onderwijsprojekt "Mbara".
	
  
Faith naar Londen!!!
Juichend kwam ze over de finish toen ze zondag 15 juli in Barcelona Wereldkampioen bij de junioren werd op haar
geliefde afstand, de 1.500 meter.
Het feit dat ze de jongste is in het Keniaanse Olympische team boezemt haar geen angst in.
"Ik ben klaar om in Londen de strijd aan te gaan met de gevestigde namen" zegt ze strijdvaardig." Ik gok op een
plaat in de finale en ik bid tot God dat hij me dan helpt" voegt ze daaraan toe. Wie weet komt er een Olympische
droom uit.... Maandag 6 aug 11.45 uur Faith uit Keringet 1500 m Olympische Spelen!
We hebben het over Faith Chepngetich Kipyegon een 18 jarige atlete uit Kenia die in augustus haar Olympische
debuut maakt. Ze is gezegend met een groot talent maar het succes komt haar niet aanwaaien. De leerling van de
Keringet Winners High School traint elke ochtend voordat de school begint met een groep vrouwelijke atletes. De

atletes die verbonden zijn aan deze school zijn allemaal talenten afkomstig uit arme families. Op deze manier kan
het lesrooster worden afgestemd op de trainingen/wedstrijden en kunnen de atletes samen blijven trainen. De
trainingen vinden niet plaats op een mooie atletiekbaar zoals wij in het westen zijn gewend. Er wordt gelopen op een
knollenveld op 2.700 meter hoogte. Pas sinds korte tijd lopen de atletes allemaal op hardloopschoenen. Tot voor
kort gebeurde dat blootvoets.

De toewijding aan zowel haar sport als de studie blijkt ook uit het feit dat de schoolboeken gewoon meegingen naar
Barcelona. Ook in Londen zal er het nodige huiswerk gemaakt moeten worden om er voor te zorgen dat er geen
achterstand wordt opgelopen op de atletes die niet het voorrecht hebben om uit te komen op de Olympische Spelen.
Via het goededoelenfonds " echt@goed doen" heeft ING een donatie gedaan aan de Keringet Winners High Shool.
Er kunnen nu twee klaslokalen aan de bestaande lokalen worden gebouwd waardoor er naast atletes ook meer
kinderen uit Keringet naar school kunnen gaan waardoor er voldoende schoolgeld binnenkomt om de school
selfsupporting te maken. Richting de community heeft de school natuurlijk ook een voorbeeldfunctie. En wie wil er
niet op een school zitten met Wereldkampioenen en wie weet Olympische kampioenen.

KERINGET
Het is nu 2 augustus 2012 en misschien is het goed om een ieder die betrokken is bij de stichting Samen Succes op
de hoogte te stellen over het wel en wee in Keringet. (het trainingskamp voor jonge atletes en de middelbare school
die door onze stichting is bekostigd en geopend op 1 jan 2011).
De school gaat goed. het loopt eigelijk beter dan ik van te voren ingeschat had. Op dit momen zijn er geen
noemenswaardige problemen. De leraren, nachtbeveiliger en kokin verschijnen op tijd op hun werk, ze zijn
enthousiast en ook de school resultaten zyn oke. Personeel verschynt op tyd op het werk en gaan zuinig met de
spullen om. Ook onze manager Levina heeft de boekhouding netjes op orde en let goed op de centjes. Dit ondanks
dat de salarissen die wij betalen zelfs voor keniaanse begrippen aan de lage kant zijn. Ook de omgang tussen
personeel en studentes is leuk. Er hangt een goede sfeer en de leerlinges zijn heel enthousiast over de school en
de lessen.
De bouw van de 2 nieuwe klaslokalen (nummer 3 en 4) gaat ook goed. Het dak ligt er al op en nu word er
pleisterwerk gedaan. Een groot gedeelte van de bouw is bekostigd door onze hardloopvriend DOLF JANSEN en de
ING BANK. via EDWIN OTTO/ medewerker aldaar) Beiden natuurlijk ;dank, dank, dank. Hartelijk dank ook aan de
andere gevers/ters.
Op hardloopgebied gaat het ook goed en wij denken dat GLOBAL SPORTS COMMUNICATION tevreden is met de
behaalde resultaten tot dusver.

Deze zijn:
1) Afrikaanse kampioenschappen cross:
GOUD voor FAITH KIPYEGON bij de meisjes junioren.
2) Oost Afrikaanse kampioenschappen op de baan:
GOUD voor MERCY CHEPNOGEN en ZILVER voor EDNA CHEPKEMOI op de 3000 m.

3) Wereldkampioenschappen junioren op de baan Barcelona juli:
GOUD voor FAITH KIPYEGON (1500 m) en GOUD voor MERCY CHEPNOGEN (3000 m).

Beiden dus WERELD KAMPIOEN!!

GOUD voor FAITH!

GOUD voor MERCY!

GILBERT KIRUI haalde hier een zilveren medaille op de 3000 m steeple chase.
Broer GEOFFREY KIRUI haalde het brons op de 10.000 m binnen. Verder schreef MICHAEL MUTAI de 20km van
Alphen op zijn naam en deed zeer verdienstelijk haaswerk tijdens de marathon van Hamburg. ( deze jongens wonen
ook in Keringet en Veron en ik hebben hen vanaf 2010 gesteund om international te kunnen gaan lopen) .
Op het moment van schrijven is Faith op de Olympische spelen waar zij maandag 6 aug om 11.45 uur uitkomt op de
1500 m. en hopelijk dus ook later in de week op halve en hele finale) .
Geoffrey (10.000m) en Gilbert (3000m steeple) gaan nog lopen in Brussel tijdens de IVO VAN DAMME MEMORIAL.
Michael komt nog naar holland om zich verdienstelijk te maken tijdens de marathon van Amsterdam.
Jammer is dat Jackeline CHEPNGENO, na net hersteld te zijn van een enkel blessure opnieuw door haar enkel
ging en zo haar hele seizoen in duigen zag vallen.
Dit is in het kort wat er zoal gebeurt is tot augustus 2012. We houden jullie op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen Vanuit een koud en nat Keringet (2700m hoogte) zend ik jullie allen een warme groet en voor
degene die vakantie hebben: GENIET ER VAN.
Piet de Peuter
p.s:mochten er vragen zijn of behoefte aan meer informatie.
Mail gerust naar Veron of Piet: veronlust@gmail.com of pietdepeuter@hotmail.com
In November gaat Veron Lust ook weer naar Keringet en Petra Munneke gaat naar Mbara om met Ruth Loseker
(locale voorlichtster) zeker zeven bijeeenkomsten te organiseren tegen de vrouwenbesnijdenis in Pokot. Alsook de
afbouw van een aantal lokalen en een staffroom op drie schooltjes te regelen en de beurzen voor een tiental
studenten weer te overwegen.

