december 2006
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de stichting “Samen Succes”
voor alle belangstellenden voor het onderwijsprojekt "Mbara".

DE LAATSTE STAND VAN ZAKEN (december 2006)
In juli is Piet nog 4 weken in Mbara geweest om zaken af te ronden en over te dragen. Ook ik, ondergetekende, ben daar nog
twee weken geweest. De school zag er prachtig uit. De bloemen stonden vol in bloei en het lesprogramma kon met voldoende
leraren worden gedraaid. Hoofdleraar, leraren, leerlingen en wij zijn tevreden.
In de week voor Kerst is onze veldwerker-bestuurslid Dick van Andel naar Kenia vertrokken. Samen met vrijwilliger Thomas
Belyea blijft hij twee maanden in Mbara. Het vertrek werd een weekje uitgesteld omdat de zware regenval een gang omhoog naar
het dorp moeilijk maakten. Dick en Thomas gaan verder werken aan de bibliotheek van de school en gaan de bouw van sanitair
en toiletten voorbereiden. Hardloper Sammy is momenteel ook in Mbara. Rond deze tijd van het jaar wordt trouwens de jaarlijkse
hardloopwedstrijd voor de bevolking gehouden, die altijd veel bekijks trekt.

BIBLIOTHEEK
De bibliotheek is vanaf eind juli geopend. Met de hoofdonderwijzer Justus is er een voorlopige staf samengesteld die
verantwoordelijk is voor het draaien van de bibliotheek; dat zijn Michael, Julius, Anna en Christine. Michael: Michael, die helaas
niet goed genoeg was om de lagere school af te maken maar wel altijd zeer behulpzaam was bij allerlei werkzaamheden, heeft
alle boeken gekaft en gerubriceerd.

Michael, Julius, Anna

Julius, de hulp priester van het dorp, is aanspreekpunt voor de hoofdleraar aangaande het reilen en zeilen van de bibliotheek.
Anna en Christine, die ook altijd vrijwillig aanwezig waren bij de bouw van de lokalen, helpen ook enthousiast om dagelijks de
bibliotheek te runnen.
Zij hebben nu alle 4 een betaalde deeltijdbaan voor 2100 Ksh. (= € 22,). per maand.
Er is een schema gemaakt, wanneer welke klas de bibliotheek bezoekt en sinds oktober is er ook minimaal een dagdeel per week
ingepland voor de plaatselijke bevolking. Ook tijdens de vakantie zal de bibliotheek voor een groot deel open zijn, afhankelijk
van het animo. Zo loopt het in ieder geval tot en met december, daarna overleggen we hoe we verder gaan.
Vooralsnog worden de boeken niet uitgeleend omdat de bibliotheekstaf, de leraren en wij verwachten dat dit niet goed gaat
werken; boeken kwijt, etc. Misschien gaan we later, als het goed loopt en we ook weer meer boeken hebben, tot uitlenen over.

Meisjes aan de studie

LERARENPROJECT
Erg blij is de school ook met de negen leraren die door onze stichting betaald worden. Als deze er niet waren zouden er slechts 7
betaalde leraren van de overheid les geven. Twee van deze leraren zijn nu bijna gepensioneerd maar zelden aanwezig; volgens
Sammy waren zij vroeger zeer inspirerende leerkrachten, echter de school kan aan hen afwezigheid niets doen en heeft van
overheidswege ook geen recht op vervanging van deze leraren totdat deze echt gepensioneerd zijn. Hopelijk komt daar snel
verandering in. Dus nu zijn ónze 9 leraren onmisbaar op de 700 leerlingen! Belangrijk blijft natuurlijk dat de school op een
gegeven moment wel draait met voldoende leraren betaald door de overheid. Justus, de hoofdleraar, houdt naar de overheid toe
de druk op de ketel.
CHEPKONDOL
De school in Chepkondol, een naburig dorp, is ook aangevangen met de bouw van twee lokalen. Onze stichting heeft daarbij
toegezegd € 500 voor het cement te zullen betalen. De bevolking heeft daar de handen fors uit de mouwen gestoken en ook
hebben ze een Harambee (inzameling) gehouden om de golfplaten en hout te bekostigen. Ook konden we deze school nog van
schoolmaterialen, twee typemachines en van schrijfspullen voorzien. Ook deze school, en nog zoveel andere, zouden meer hulp
nog zo goed kunnen gebruiken, vooral omdat de leraren en ouders zo gemotiveerd zijn om zich in te zetten!
Wij houden ons echter toch voornamelijk beperkt tot de Mbara Primary School omdat we dit goed willen doen en ook niet meer
mankracht en financiële mogelijkheden hebben, hoe gênant soms ook! Mochten er nog mensen of stichtingen zijn die hier verder
mee willen, laat het ons weten.

De was van de boardingschool.

STUDENT
Onze stichting heeft ook nog het initiatief genomen om voor een student uit het dorp het studiegeld voor een onderwijsopleiding
in Oeganda te bekostigen. Als tegenprestatie zal hij in de vakantie ook de bibliotheekstaf ondersteunen. We hoorden inmiddels
dat zijn resultaten heel goed zijn en dat dankzij deze aanvangssteun hij de hele opleiding nu af kan maken, omdat de rest van de
kosten door de Oegandese overheid betaald zal worden. (veel leerlingen uit Pokot proberen in Oeganda een opleiding te volgen
omdat hier de overheid de studie vaak mee financiert)
Dan zijn er ook altijd Mbaranen die ziek zijn, o.a. malaria en typhus. die de medicijnen niet kunnen betalen. In zo een geval
verifieerde Piet met de plaatselijke dokter de situatie en betaalde de benodigde medicijnen (€ 8 voor een persoon). Zo ervaar je
weer wat een strijd het hier is om verder te komen of om alleen maar je gezin en jezelf gezond te houden met behulp van, voor
ons, eenvoudige medicijnen!

Een cheque ter waarde van € 3500 aangeboden door de Local Heroes school
in Gaanderen.
PIET DE PEUTER NAAR NEDERLAND
Piet heeft voorlopig afscheid genomen van zijn hutje, de buren en familie van Sammy. Iedereen bedankte Piet heel hartelijk voor
alles wat hij hier opgezet en tot stand heeft gebracht. En als hij ooit iets nodig heeft in de toekomst is hij altijd welkom en kon hij
op ze rekenen als familie! Dat was een ontroerend afscheid.
Van Mary hebben we, na een stilte van 4 maanden in mei weer bericht gekregen. Er was op persoonlijk vlak van alles met haar
gebeurd en ze heeft beloofd ons het hele bedrag wat ze opgenomen had (€ 900) weer terug te betalen. Daarvan hebben we al €
400 ontvangen. We zijn vooral erg blij om weer contact met haar te hebben en dingen met haar uit te kunnen praten, want Piet,
Dick en ik hebben altijd fijn met Mary samen gewerkt en opgetrokken.

De vader en broer van Sammy.

SAMMY GAAT HARD
Sammy heeft dit jaar in Puerto Rico, de Verenigde Staten en Nederland gelopen, daarbij liep hij drie persoonlijke records; op de
marathon in Eindhoven werd hij in 2.15.36 tiende, op de 10 Engelse mijl in Tilburg werd hij tweede in 46.24 min, en in Boulder
(VS) wist hij de eerste plaats en dit jaar werelds beste tijd te lopen op de 15 km. in 43.16 min.
SCHOLEN SPONSOREN
Hij heeft samen met Piet ook basisschool de Muze in Nijmegen bezocht voor Local Heroes (als aanloop voor de
Zevenheuvelenloop en inzameling hierbij voor de Stichting Local Heroes). Tevens gingen zij naar een lagere school ” de
Ranonkel” in Purmerend via Veron Lust, een van Nederlands beste ultralopers op dit moment, waarbij zij in verschillende
klassen verteld hebben over ons projekt en vragen van leerlingen hebben beantwoord over het leven in Mbara. Dat was van
weerszijden enorm leuk en leerzaam. Als afsluiter ging Sammy nog naar het Alfrinkcollege in Zoetermeer, alwaar officieel de
cheque van €15.000 overhandigd werd aan onze stichting. Dit was het geweldige resultaat van sponsorlopen en andere acties die
gedurende een half jaar gehouden werden door de leerlingen en leraren van deze school. Wilde Ganzen heeft € 4.000 bijgelegd
om zo tot het bovengenoemde bedrag te komen. Dit bedrag gaan we gebruiken om in december de school verder af te maken.
Nogmaals allen hartelijk dank!
De actie voor het betalen van minimaal € 100 per jaar (verbintenis voor 3 jaar) loopt, echter we zijn nog maar net over de helft.
Per jaar hebben we € 6.000,- nodig om de negen leraren, conciërges, en de staf van de bibliotheek te betalen. We zijn net over
de € 3.200. per jaar. Wie o wie doet nog mee???

De bouw van een toiletgebouw
Ieder tot dusver hartelijk dank voor de ondersteuning. We houden u op de hoogte.
Petra Munneke

	
  

