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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de stichting “Samen Succes”  
voor alle belangstellenden voor het onderwijsprojekt "Mbara".  

 
 

De Mbaraschool 
Met de Mbaraschool gaat het goed. Inmiddels telt de school ruim zeshonderd leerlingen. Toen wij aankwamen was de vakantie 
net begonnen. Het hoofd van de school Justus Limasia kon ons melden dat hij goede eindresultaten verwacht dit jaar. 



 

Op het moment betaalt de Stichting het salaris van zeven leerkrachten. De overheid neemt er acht voor haar rekening. Met Justus 
hebben wij de afspraak gemaakt dat het streven is dat de de school in 2011 zelfstandig draait. Vanaf 1 december jl. zal de 
Stichting elk jaar een leerkracht minder gaan betalen. De overheid zal die kosten overnemen. Totdat zij alle leerkrachten betaalt. 
De conciërge van de school Josef (achternaam) liet in een gesprek doorschemeren dat hij wel bang was dat zijn baan uiteindelijk 
verloren zal gaan als de Stichting zich volledig terug trekt. Wij zullen daar ons nader op beraden en ons in ieder geval in zetten 
voor het behoud van de conciergefunctie.  

Water 
De Mbaraschool ziet er prachtig uit. Bouwwerkzaamheden zijn niet meer nodig. Het enige waar we ons voor hebben ingezet is 
een directe waterleiding vanuit een waterbron, zodat de school altijd gebruik kan maken van water. Dat is op dit moment nog niet 
het geval. Het is een relatief klein klusje van een paar dagen, waar nauwelijks kosten aan zijn verbonden. Een Engelse 
waterdeskundige, Terry Hummerston zal voordat de school weer opengaat in januari zorgen dat dit gereed komt. Het water is van 
groot belang voor de hygiëne 



 

Scholen in de omgeving 
Nu de Mbaraschool klaar is, achten wij het van belang een aantal scholen te ondersteunen die in buurtgemeenschappen liggen en 
op loopafstand van Mbara bereikbaar zijn. Het verschil tussen de Mbaraschool en die in de omgeving is zo groot dat het goed is 
de verschillen te verkleinen. Het effect zal zijn dat de toeloop naar de Mbaraschool enigszins zal verminderen en tevens de 
kwaliteit van deze andere scholen zal verbeteren. 

Het gaat om de een school in Chepkondol (Een gemeenschap twee uur lopen verderop) waar inmiddels begonnen is met de bouw 
van een staffroom/bibliotheek/ en hoofdleraarkamer. Zoals was afgesproken is het gebouw inmiddels voorzien van alle buiten- en 
tussenmuren. Kortom het gebouw staat er, maar nu moet er nog een dak op en zullen de deuren en kozijnen moeten worden 
geplaatst. Daarnaast zal er gestuukt worden om het mooi af te werken. Wij hebben samen met de aannemer de materialen voor 
het dak, deuren, kozijnen, en stucwerk gehaald. Op die manier kan aan het begin van het nieuwe jaar de staffroom in gebruik 
genomen worden. De kosten zijn kosten €2200. De stichting Local Heroes, waar Sammy local heroe voor is, zal dit gaan 
bekostigen. (zie www.localheroes.nl) 

 
 



 

In de gemeenschap, Sengelel, die weer een uurtje lopen verderop ligt, staat een lagere school met een boardingschool 
(slaapgebouw), zoals we ook in Mbara hebben. De leerlingen van de vier hoogste klassen kunnen blijven slapen. De achtergrond 
hiervan is dat de leerlingen goede accommodatie hebben om ook na schooltijd te kunnen studeren. In de avond is er licht en ook 
kunnen ze gebruik maken van de stoelen en banken op school. Thuis hebben ze dat niet. 

In Sengelel is echter een gebrek aan slaapruimte voor de meiden. Zij hebben geen goed onderkomen. De hoofdleraar heeft met de 
ouders hierover reeds lange tijd overlegd; nu is besloten met de bouw te beginnen en op zoek naar sponsors te gaan…De 
gemeenschap is nu al driftig bezig gegaan om een begin te maken met het graven van de fundering voor een nieuw te bouwen 
boardingschool. Stenen en zand worden gebakken en verzameld. 

Wij hebben toegezegd voor de bouw van deze boardingschool geld te gaan inzamelen. De totale kosten van dit gebouw zijn rond 
de 14.000,- euro. De boardingschool zal plaats bieden aan 64 meisjes. Wij hopen het bedrag volgend jaar bij elkaar te hebben.  

 
 



 

Dokterspost 
In Sengelel staat ook de plaatselijke dokterspost (dispensary). Nadat de verpleger,Johnson Katachum ons in Mbara had opgezocht 
en enkele prangende problemen voorlegde zijn we een dag later een kijkje gaan nemen. 

Het woord dokterspost is voor de kliniek die wij bezochten bedrieglijk. Er zijn namelijk geen dokters in deze vallei. Een 
schrijnende situatie voor een gebied waar meer dan twintigduizend mensen wonen. Een gediplomeerde verpleegkundige en twee 
hulpverpleegsters nemen hier de gezondheidszorg voor hun rekening. Het zijn erbarmelijke omstandigheden waaronder zij hun 
vak moeten uitoefenen. Er is een behandelkamer en er zijn vier bedden beschikbaar waar patiënten kunnen verblijven. 

In spoedgevallen is er een auto beschikbaar die naar een grotere plaats kan rijden. Echter dit kost geld, dat de meeste mensen niet 
hebben. Bovendien duurt de reis tenminste twee uur. Bij regen is er geen vervoer naar beneden mogelijk. 

In het gesprek met de Johnson kwamen een aantal problemen naar voren waarmee de kliniek te kampen heeft. De koelkast werkt 
niet naar behoren, waardoor vaccins niet bewaard kunnen worden. Vrouwen bevallen op hetzelfde bed als waar de gewone 
onderzoeken op worden gedaan. De behandelkamer is daardoor vaak lange tijd bezet, maar ook de hygiëne is moielijk op peil te 
brengen met de middelen die zij hebben (ook geen geld voor ontsmettende zeep) 

 
 



 

De kliniek beschikt alleen over roestige en botte bevallingsscharen voor het inknippen bij een geboorte. Inknippen is zeer 
gebruikelijk omdat 95 procent van de vrouwen is besneden, waardoor inknippen vaak noodzakelijk is. 

Kortom wij maken ons ernstige zorgen over de gezondheidsvoorzieningen in dit gebied. De overheid doet geen moeite om hierin 
verbetering aan te brengen. Zij betalen de verpleger, maar verzuimen dokters en goed materiaal te sturen. 

Om zo snel mogelijk verbeteringen aan te brengen in de kliniek hebben we een lijstje gemaakt van de meest urgente zaken die 
moesten worden aangeschaft. Een set bevallingsscharen, een nieuwe accu en controle-unit voor de speciale vaccinkoelkast die 
geleverd kon worden en drie matrassen met beschermhoes voor de bedden. Daarnaast hebben we ons hard gemaakt voor een 
houten bevallingsbed en nog eens twee extra matrassen voor de kliniek bij de Stichting Medische Hulp Kenya. Een Nederlandse 
organisatie die veel goed werk doet op het gebied van gezondheidszorg in Pokot en gevestigd is in Kapenguria, zo’n twee uur 
rijden vanaf Mbara.. Alle materialen zullen nog deze maand in de kliniek worden afgeleverd. 

In het gesprek met de voorman van de Stichting Medisch Hulp Kenia, de heer Jacob Parklea hebben wij in het kader van de 
gezondheidszorg in Mbara en omstreken gesproken over de mogelijkheden voor een beurs voor Ruth Loseker om de opleiding tot 
verpleegster te kunnen volgen. Zij komt uit Mbara en is een goede leerling. Haar ambitie is om in de kliniek in Sengelel te gaan 
werken als zij haar opleiding heeft afgerond. 

 



 

Vrouwenbesnijdenis 
Ook hebben wij, daar waar we konden, het onderwerp vrouwenbesnijdenis onder de aandacht gebracht. We hoorden van een 
bezoek van de Sentinelles. Een groep Lutheranen uit Noorwegen die in oktober de vallei Mbara heeft bezocht. Zij hebben 
voorlichting gegeven over de negatieve gevolgen van de vrouwenbesnijdenis. Tijdens gesprekken met verschillende mannen en 
vrouwen hebben we het onderwerp steeds opnieuw aangeroerd. Mensen worden er toch door aan het denken gezet. Het bleek dat 
het een onderwerp is waar steeds meer over gepraat wordt. Tijdens een kerkdienst in de Katholieke kerk in Mbara waarbij we 
werden uitgenodigd ons voor te stellen en enige woorden tot de gemeenschap te richten, hebben we laten weten dat we verheugd 
waren over de gesprekken die er met de Sentinelles hebben plaatsgevonden.  

 
 

Noodhulp 
Tijdens onze laatste dag in Mbara hebben we enkele vrouwen in de bergen opgezocht, die onder erbarmelijke omstandigheden 
moeten leven. Waar mogelijk hebben we acuut hulp geboden. Een verhaal willen we jullie niet onthouden. Op onze weg kwamen 
we Josephine tegen. Vijftien jaar geleden kreeg zij zodanige klappen van haar man dat ze erdoor verlamd raakte aan haar benen. 
Sindsdien kon ze niet meer lopen. Haar man verdween met de Noorderzon. 



 

 

Wij vonden haar liggend op de harde steengrond op haar erf. Haar dochters tillen haar elke avond haar hut in. Zitten is voor haar 
zonder steun onmogelijk. Inmiddels heeft ze ontstoken doorligwonden en veel pijn. Behandeling is tot nu toe wegens geldgebrek 
niet van de grond gekomen. Wij hebben voor haar een goed matras gekocht en na overleg met een verpleegkundige antibiotica en 
zalf gekocht. De verpleger beloofde haar wonden te behandelen. Met de Stichting Medisch Hulp Kenya hebben we contact 
gezocht om een arts naar haar te laten kijken. Wij hopen dat hij actie kan ondernemen waardoor haar situatie enigszins kan 
worden verzacht. De volgende keer komen we hier op terug.  

 
 



 

Het was opnieuw een indrukwekkende reis. We hebben mooie en goede momenten gehad in de natuur en met de mensen. Maar 
ook zijn we geconfronteerd met de hardheid van het bestaan aldaar. Het is heel bevredigend dat je met een beetje geld toch al 
zoveel kunt doen. Tevens is het ook verbijsterd en beschamend dat het nog niet gebeurd is. 

Daarom, heel veel dank voor alle steun en donaties.Wij wensen iedereen een prettige decembermaand en tot volgend jaar, 

vriendelijke groet 

Petra Munneke en Stella Heesen 

Stichting Samen Succes 
P/a Javakade 73 
1019 SZ Amsterdam 
tel 020-4185663 
chateauroux@hetnet.nl 
giro 9523574 

voor meer informatie: 
www.smhk.nl 
Verslag van medisch stagiaire in Pokot 2007 

 


