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De nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die, op welke wijze dan ook, de stichting ‘Samen Succes’ heeft gesteund.

VOORWOORD
• Stichting Samen Succes is niet een paar mensen die het bestuur van de stichting vormen.
• Stichting Samen Succes zijn alle kinderen die zich inzetten om geld bijeen te brengen waarmee
scholen kunnen worden gebouwd voor andere kinderen.
• Stichting Samen Succes bent u en de andere gevers die de projecten ondersteunen.
• Stichting Samen Succes zijn de leraren in Kenia die goed onderwijs proberen te geven aan
een nieuwe generatie en die elke dag een stapje verder willen komen.
• Stichting Samen Succes zijn de mensen in Kenia die zich inzetten om vrouwenbesnijdenis uit
de wereld te helpen.
• Stichting Samen Succes is degene die de website bijhoudt.
• Stichting Samen Succes is de timmerman die in Kenia schoolbanken maakt.
Via dit schrijven willen wij onze dank uitspreken voor de
inzet en het vertrouwen van al deze mensen. Velen zetten
zich vol overgave in voor de stichting. Toch zou het fantastisch zijn als we onze stichting zouden kunnen opheffen, want dat zou betekenen dat we niet meer nodig zijn.
Misschien op een dag…
In deze nieuwsbrief kunt u een idee krijgen waar we mee
bezig zijn en waar geld aan wordt besteed. Mocht u vragen
hebben of zelf eens een stukje willen schrijven voor de
nieuwsbrief: KARIBU = WELKOM.
Hopelijk kunnen we met ons allen in 2013 weer wat zand
naar het strand brengen. Zonder zand is er geen strand.
Elk korreltje is belangrijk.

Kokwotendo

ASANTE SANA = BEDANKT EN DE BESTE WENSEN
Veel leesplezier, het bestuur

BEZOEK AAN MBARA EN OMGEVING
Op 10 november 2012 vertrok Petra met
nicht Renee Marquenie naar Mbara. Ze hadden een waslijst van dingen te doen. Hieronder
volgt een verslag van Petra van dit bezoek.

Mbaraschool
De Mbaraschool loopt nog steeds goed. Met
de hoofdleraar Justus heb ik de administratie van de lerarensalarissen doorgenomen. In
2004 zijn we begonnen een aantal vrijwillige
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ter ondersteuning van zijn oude dag.
Michael is begonnen aan zijn laatste jaar
als bibliothecaris van de school. Hij heeft
vorig jaar met behulp van een krediet op
zijn loon een maismaler en generator kunnen kopen. De mais die de mensen planten
moet namelijk nog gemalen worden om
er ugali (stevige maispap) van te maken.
Dit kost ongeveer 10 ksh per kilo. Zo kan
Michael nu zijn eigen geld verdienen! Zijn
taak op school zal worden overgenomen
door de leraren. Dit is al besproken met de
hoofdleraar en de leraren gaan dit alvast
voorbereiden.

Michael met maismaler

leraren te betalen omdat er toen nog vaak
tachtig kinderen of meer per leraar in een
klas zaten. Nu zijn dat er tussen de dertig
en de vijftig leerlingen. Het voornemen is
de school uiteindelijk zelfstandig te laten
draaien.
In afgelegen gebieden in Kenia is het
nog steeds noodzaak dat de ouders
bijdragen aan de salarissen van een aantal leraren. Nu hebben we het aantal
leraren dat wij betalen verdeeld over de
regio Mbara. We steunen nog twee leraren
op de Mbaraschool, één leraar elk in Temow,
Emboghat, Ngoyomwo en Sengelel. Voor
de Mbaraschool betalen we ook conciërge
Josef en bibliothecaris Michael en de 70
jarige tuinman Julius Toreng, vooral ook

Beurzen
We konden dit jaar weer aan twaalf kinderen
een beurs geven:
• zes leerlingen voor de middelbare school
•	twee leerlingen voor de school voor
nursing (verpleegkunde)
•	vier leerlingen voor de school voor
teaching (lerarenopleiding).
Deels zijn het dezelfde leerlingen als vorig
jaar, vier leerlingen zijn nieuw en aangedragen door de
hoofdonderwijzer,
de pater of op
eigen initiatief.
Eén van de leerlingen met een
beurs, Mary Kepchumba, doet dit
jaar examen en is
Richard Madaka
erg gemotiveerd om

•3•

straks in haar eigen streek te gaan werken.
Richard Madaka zit in de tweede klas van de
middelbare school van Sengelel. Hij is dertig
jaar en wilde altijd al middelbaar onderwijs
volgen en rechten gaan studeren om in de
politiek te gaan voor zijn provincie Pokot.
Dit was niet mogelijk omdat er in Mbara en
omstreken geen middelbare school was en
hij voor een school in Ortoum het geld niet
Kokwotendo
had. Hij probeert nu elk jaar zelf genoeg geld
te verzamelen om toch zijn droom waar te Het laatstgenoemde gebied, Masol Hills,
maken. We hebben ter ondersteuning zijn ligt in de Riftvallei ten oosten van Sigor.
tekort van € 80 voor dit jaar aangevuld.
In dit gebied leven de Pokot nomaden.
Zij trekken rond met vee en er vindt
Bijeenkomsten tegen vrouwenbesnijdenis
geen landbouw plaats. Kinderen gaan
Voor december en januari, de maanden hier niet of nauwelijks naar school, analwaarin de meisjesbesnijdenissen plaatsvin- fabetisme is hoog, vrouwenbesnijdeden, hadden we een twintigtal bijeenkom- nis vindt plaats bij 95% van de meisjes.
sten gepland in verschillende dorpen. Ruth
Loseker, studente social work voor afgele- Vaak zijn er veeroven (ook roven van vrougen gebieden, organiseerde dit samen met wen) en gevechten met leden van de nadr. Simon. Wij gingen mee naar zeven bijeen- burige Turkanastam, die ook met hun
komsten: bij Mbara, Chepotwo, Ngoyomwo, vee rondtrekken. Vorig jaar, tijdens ons
Sostin, Kokwotendo en Masol Hills (twee bezoek aan Ortoum, benaderde de Chief
bijeenkomsten).
(burgemeester) van het gebied ons met
de vraag of we in 2012 dezelfde soort
bijeenkomsten in Masol Hills wilden houden.

Ontvangst in Sigor

Dr. Simon en Ruth hebben ter voorbereiding
twee nederzettingen bezocht en met de
warriors (strijders) en vrouwen gesproken.
Ook zij bleken behoefte te hebben aan onze
bijeenkomsten. Nog nooit was er iemand op
bezoek gekomen om hen te informeren over
deze zaken. Zij bleken nog in de veronder•4•

details uit. De mensen luisteren geboeid,
stellen vragen, geven hun commentaren en
vertellen over hun ervaringen.
Sammy Rongo, de hardloper uit Mbara, met
wie wij de Stichting Samen Succes begonnen
zijn, is bij vijf bijeenkomsten meegegaan.
Ook Charles Rotich uit Sigor, de student die
wij vorig jaar ondersteunden bij zijn studie
medisch technicus, hielp met het leggen van
Masol warriors
contacten en het geven van informatie in
stelling te zijn dat de vrouw van besnijde- dit voor hem bekende gebied.
nis een schone, volwassen vrouw wordt. Zij
dachten dat onbesneden vrouwen stinken, Hieronder volgt een stukje van het verslag
moeilijker bevallen en dat hun schaamlip- van de bijeenkomsten in december en janupen zo mogelijk tot de grond groeien. Omdat ari, geschreven door dr. Simon Limongole.
ze weinig contact hebben met de ‘bewoonde
wereld’ en geen onderwijs volgen, leeft deze Report from dundung (masol)
mythe voort. De informatie dat vrouwen- •	The 5th meeting was at Dundung subbesnijdenis juist het lichaam verminkt, het
location in Masol area Pokot Central District.
aantal complicaties bij bevallingen enorm
toeneemt en de kans op incontinentiepro- •	We all attended despite that it was 39 Km.
away.
blemen groot is, is voor deze mensen nieuw.
Dr. Simon en Ruth zijn geweldige sprekers •	Ladies, Gents and Warriors attended
en leggen alles tot in de meest plastische •	It was first time for them to hear Anti
FGM in the area.

Vrouwen in Masol Hills

Feedback
Some of the warriors suggested that the
program should continue. We as warriors are
now against but women are the ones to be
blamed because they are the ones who are
forcing their daughters for circumcision.
Dr. Simion Limangole taught them the
reality of the dangers of circumcision.
•5•

Conclusion of people
•	They need this program to be strong and
mainly target Pokot community so that
they can leave these practices.
•	Also they need seminars to be held every
December for girl’s school on holiday.
•	Also they need an office for this program,
so that they could come and ask questions
on FGM practice.
•	Also they need more education on this
program.

We hebben met Ruth Loseker en dr. Simon
afgesproken door te gaan met de voorlichtingsbijeenkomsten. Ruth zal ons in januari
een gedetailleerd voorstel doen over welke
‘Mijn zus is incontinent geworden als gevolg van de besnijdenis’
gebieden hoe vaak bezocht kunnen worden in 2013. Zij wil voorlichting geven over
Challenges encountered - december
•	It was heavy raining such that roads were de gevolgen van FGM (vrouwenbesnijdenis).
slippery until the vehicles could sometimes stack on the way.
•	The places we visit sometimes have some
problems of insecurity.
•	The cost of hiring the vehicles some time
is so expensive, until we hire for the hospital.
•	Mobilization needs one week before the
start of the program.
•	Sometimes people asked many questions
concerning on how could they leave their
culture of circumcision.
•	This DECEMBER there was more FGM in
areas not reached BY this program and
other programs of this nature people will
be informed
‘Wat zeggen ze nou???’
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Ook wil ze informatie geven over de mogelijkheden van familyplanning en andere
vrouwenzaken/-rechten en familieaangelegenheden, zoals vroeg uithuwelijken. Ook
zal zij de mogelijkheden bekijken voor kinderen die wel naar school willen gaan. Zij
heeft voor haar werkzaamheden een klein
kantoortje met een slaapwoonplaats nodig
in Sigor.
Om veel mensen bijeen te krijgen, is het in
nieuwe gebieden belangrijk een geit en een
zak mais mee te brengen. Mensen zijn immers de hele dag bezig met hun dagelijkse
behoeften: water halen, hout sprokkelen,
maaltijd bereiden en met het vee rondtrekken. Als ze naar de bijeenkomst komen, hebben ze hiervoor geen tijd en op deze manier
kunnen ze toch een maaltijd nuttigen. Ook

Pokot warriors scheren elkaar en waken over het vee

om de bijeenkomst meer cachet te geven en
er een zgn. ceremonie van te maken, is dit
eten noodzakelijk.
Aanvankelijk vonden we dit wat overdreven,
we komen toch voor hen en anders moeten
ze ook eten, maar het werkt blijkbaar zo
en dan is een investering van € 60 goed
besteed als we daardoor veel meer mensen
kunnen bereiken.

De geschatte kosten voor dit project zijn voor 2013:
- kosten huur kantoor € 80 per maand
€ 960
- inrichting (tafels, stoelen, bed, kookgerei, electra)
- 500
-	vergoeding Ruth en medevoorlichter (voor veldwerk), € 160 per maand
- 1920
-	schatting reiskosten (benzine, driver of brommerhuur ), € 400 per maand - 4800
-	geit en mais voor twee bijeenkomsten per maand: € 120 per maand
- 1440
- lunches voor de Chief (zijn info en aanwezigheid is belangrijk voor de
voorbereiding en veiligheid) en dr Simon, € 50 per maand
- 600
-	20.000 armbandjes met de Pokot tekst tegen de FGM
- 1200
-	camera en internetabonnement voor Ruth (reeds aangeschaft)
- 180
		
-------		Totaal € 11.600
Susan Chebet uit Eldoret is afgestudeerd besnijdenis. Zij gaat, is de planning, dit
in Human Resource Development op het ge- jaar met Ruth twee bijeenkomsten meelobied van alternatieve rituelen in plaats van pen om haar daarbij ook advies te geven en
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december een cursus van vijf dagen gekregen
bij Mary Stopps in Kitale. Tijdens deze dagen
kregen zij informatie over vormen van
familyplanning en over de mogelijke neveneffecten. Ze hebben veel in praktijk geoefend
met het inzetten en verwijderen van het
staafje in de arm. Vanaf februari gaan er nog
vijftien verpleegkundigen van afgelegen
gezondheidsposten deze cursus volgen. Ook
Overleg met Terry en leraren Chepotwo over water
Ruth mag de cursus doen, omdat zij als enige
te informeren. Zij had nog geen ingang in straks in nog afgelegener gebieden komt en
Pokot en wij bekijken nu de mogelijkheden om ook medische ervaring heeft (twee jaar op
met haar samen te werken en met de Dutch gezondheidspost als vrijwilliger gewerkt o.a.
Harambee Foundation for Health.
bij vaccinatiecampagnes).
We zouden heel blij zijn deze voorlichtingen
in dit gebied zo te kunnen realiseren. We zijn Wij betalen een vergoeding van € 20 per
als kleine stichting ook trots dat voor dit week voor de verpleegkundige van Mary
bedrag te kunnen doen. Grotere stichtingen Stopps en het verblijf en de reiskosten
geven alleen al aan de overheadkosten een van de verpleegkundigen, dit is € 90 per
meervoud van dit bedrag uit. Met dit in ver- student. Na afloop krijgen ze de benodigde
houding kleine bedrag kunnen we een grote voorbehoedsmiddelen voor hun post mee.
verandering bewerkstelligen. Wij zoeken nog Maandelijks moeten ze een rapportage
gelden voor dit voorlopig 2 jarige project.
maken, waarna ze weer een nieuwe voorraad
meekrijgen.
Geboortebeperking
Hopelijk zijn in maart alle verpleegkundigen
Drie jaar lang al proberen we voor elkaar bijgeschoold. Dat zou een grote stap voorte krijgen dat de verpleegkundigen in deze waarts zijn. De bewoners van deze Pokot
afgelegen gebieden de kunde en mid- vallei hebben vanaf dan ook de mogelijkheid
delen krijgen om vrouwen te informeren om de natuur te beïnvloeden en voor minder
over familyplanning en ze te voorzien van kinderen te kiezen.
voorbehoedsmiddelen zoals Implanon (een
staafje in de arm welk drie jaar zwanger- Gelassia
schap voorkomt) of het hormoonspiraaltje. In de vorige nieuwsbrief schreven we over
Nu lijkt het eindelijk te gaan lukken! De deze jonge vrouw die bij het goudgraven
eerste twee verpleegkundigen hebben eind verlamd is geraakt. Haar doorligwonden
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waren toen wonderwel geheel genezen. Helaas
is zij in september van dit jaar overleden aan
de gevolgen van necrose en infectie. Terry,
die vaak in Mbara is, heeft regelmatig contact met haar kinderen en zorgt voor het
schoolgeld van de oudste dochter. Wij ondersteunen hen met boodschappengeld (olie,
suiker, zeep) voor de komende maanden. Zij
wonen nu dichter bij het dorp en ook familie
en buurvrouwen springen bij als hun vader
er niet is (vaak bij zijn tweede vrouw).

Staffroom Sostin

konden wij hen het geld toezeggen (€ 2400).
De afbouw is nu in volle gang. Aannemer
Musa verwacht dat de lerarenkamer in
februari af is.

KERINGET WINNERS GIRLS HIGHSCHOOL
Verslag van Piet en Veron
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, is de
Keringet Winners Girls High School in 2012
van start gegaan. Het eerste schooljaar zit
Bouw/afbouw verschillende scholen
In Ngoyomwo konden we de nieuwe staff- er inmiddels op.
room aanschouwen. Dankzij Wings of Sup- Terugkijkend op 2012 zijn we tevreden. Omport is het gebouw in 2012 afgemaakt
(€ 2500). Rest nu nog een paar tafels en het
plafond. Dat zou in december gebeuren.
Twee spelende kinderen in Keringet

In Sostin was men drie jaar geleden begonnen met de lerarenkamer. Het dorp had van
de overheid € 1000 gekregen voor fundering
en cement, de bewoners hadden de stenen
gebakken. Geld om het af te bouwen was er
niet. Dankzij de steun van Wings of Support
•9•

Leerlingen van de Keringet Winners Girls Highschool

Piet kijkt mee in de klas

dat dit het eerste schooljaar was, wilden
we kleinschalig beginnen. Daarom kozen we
ervoor om alleen met klas 1 te starten met
maximaal dertig leerlingen, zodat we rustig
konden groeien.

Ministerie van Onderwijs, het Ministerie
voor Gezondheid, de ouders en de gemeenschap kijken allemaal mee wat er op school
gebeurt en hoe de kwaliteit van het onderwijs is.
Het Ministerie van Onderwijs neemt aan
het eind van het schooljaar een nationaal
examen af en vergelijkt de resultaten van
de scholen. Van de tien scholen in de regio,
behaalde onze school een vijfde plaats. Met
deze plaats waren alle partijen tevreden en
het doel voor komend schooljaar is om minimaal één plaats te stijgen op de ranglijst.

Uiteindelijk hebben achtentwintig studenten het schooljaar gevolgd. De staf ging ervoor en de sfeer op school was goed. Er werd
gedisciplineerd en met goede inzet gewerkt.
Het was mooi om te zien dat de leerlingen
met plezier naar school gingen en heel leergierig waren.
De manager van de school, Levina, heeft
De eerste twee klaslokalen zijn af, januari 2012
verstand van zaken en vindt het een uitdaging om er een goed draaiende school van te In 2013 komen er dertig leerlingen bij, zomaken. Hier komt nogal wat bij kijken. Het dat er dan bijna zestig leerlingen naar de
Winners Girls High School gaan, verdeeld
over klas 1 en klas 2. Alle leraren blijven, er
komen geen nieuwe bij. Tijdens een vergadering dienden de personeelsleden een
gezamelijk verzoek in voor salarisverhoging.
Omdat de salarissen die wij betalen een heel
stuk achterblijven bij die van de Keniaanse
regering en een ieder zijn werk goed doet,
is besloten tot een salarisverhoging van
Leerlingen aan het werk
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twintig euro per persoon. In Kenia verdient
een leraar op een middelbare school gemiddeld € 150 per maand. Wij betalen per leraar
gemiddeld €100 per maand. Meer kunnen wij
niet besteden, daar is ons budget niet groot
genoeg voor.
Ons doel blijft om de salarissen te betalen
uit de inkomende schoolgelden. De ou- Teacher John, Gilbert, manager Levina, Michael en Bernhard
ders betalen ook in Kenia schoolgeld. Omdat
wij niet willen dat de school alleen toegan- lopen. Meestal komen deze kinderen ook uit
kelijk is voor de rijkere kinderen, gaan er elk vrij arme gezinnen.
schooljaar vijf kinderen gratis naar school. In
De bouw van de school is nog niet voltooid,
dus ook in 2012 hebben we de handen uit de
mouwen gestoken. In Kenia krijgen kinderen
tussen de middag op school een maaltijd, dus
we hebben een eetzaal met keuken gebouwd.
Ook moesten er extra klaslokalen komen. Via
Edwin Otto (ING bank) en good old Dolf Jansen
en de giften van particulieren die binnenkwamen, hadden we budget om dit te verwezenlijken. Evenals vorig jaar heeft Local
Leerlingen en staf van de school in Keringet
Heroes (www.local-heroes.nl) de kosten voor
samenspraak met het Ministerie van Onder- de aanschaf van leerboeken, extra schoolwijs en na een huisbezoek van onze manager, banken, tafels en kasten betaald.
worden deze leerlingen geselecteerd. Het
zijn voornamelijk kinderen die op de lagere
school - die in tegenstelling tot de middelbare school gratis is - heel goede resultaten
behaalden, waarvan de ouders zijn overleden
en die bij oma wonen. Global Sports Communication (www.globalsportscommunication.
nl) betaalt het schoolgeld voor een aantal
schoolgaande meisjes die goed zijn in hardUitbreiding van de school
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De school opent haar deuren op 7 januari 2013, dan start het nieuwe schooljaar.
Manager Levina liet ons weten dat alles is
geregeld en het team er klaar voor is.
Eind 2013 willen we beginnen met de bouw
van een lerarenkamer en nog een klaslokaal,
omdat er in januari 2014 veertig leerlingen
bijkomen. Onze eerste prioriteit is nu om
het geld voor deze bouw bij elkaar te krijgen. Een ieder die heeft bij gedragen aan het
slagen van het eerste schooljaar: HARTELIJK
DANK en laten we hopen dat ook het tweede
schooljaar succesvol wordt.

them that will measure their success. I wish
to thank you for your help in building the
school and buying books and food for the
girls. May our God bless you all.

SPORTMOMENT 2012 door Piet
Ieder jaar kunnen we op televisie de mooiste sportmomenten van het afgelopen jaar
bekijken. Dit bracht mij op het idee om eens
na te denken wat mijn mooiste sportmoment in 2012 is geweest. Het werd dus kiezen.
Geoffrey? Gilbert? Faith? Mercy?

TOGETHER WE SUCCEED
Hi, my name is Levina Adriano and I am 27
years old. I am the schoolmanager of the
Winners Girls Highschool that is owned by
Together We Succeed. First of all I would like
to say thank you to the foundation. They
have given us a chance to see that our sisMercy wint goud op de 3000 meter,
ters get education. Through the foundation
WK Junioren 2012, Barcelona
the girls have learned that challenges will always be there, but it’s their ability to tackle In mijn gedachten liet ik het hele sportjaar de revue passeren. Onze groep haalde
vier medailles bij de wereldkampioenschappen jeugd in Barcelona. Faith ging naar de
Olympische Spelen in Londen. Fantastisch.
Toch was er één moment dat mij helder bij
is gebleven. Waarom? Laat ik het proberen te
beschrijven.
Het was ergens eind mei of begin juni. In
Nairobi zouden selectiewedstrijden van de
Keniaanse Atletiek Unie worden gehouden,
Manager Levina
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om een Keniaans team samen te stellen voor De 3000 meter voor meisjes stond op het
de wereldkampioenschappen jeugd in Barce- punt van beginnen. Het startschot klonk.
lona. Atleten en atletes, coach Charles, Veron Mercy had vrij snel haar plekje gevonden.
en ik zouden gezamenlijk van Keringet naar Achter de kop in de binnenbaan, perfect.
De volgende rondes gingen
Nairobi reizen.
volgens het boekje. Charles
Voor de reis begon, kwamen
riep haar elke ronde toe
we bij elkaar. Het duurde
dat ze goed zat. De kopeven voor we compleet
groep werd kleiner. Mercy
waren. Bovendien kwam
oma ons een goede reis
volgde. Met z’n vieren waren
wensen, een heel ritueel. De
ze nog, Mercy netjes in de
handen werden gevouwen
binnenbaan. De bel voor de
en oma ging voor in gebed
laatste ronde. Nu moest
in het Kiswahili. Twee uur
het gebeuren. De winnaar
later dan gepland begonnen
en nummer 2 zouden gewe aan de reis.
selecteerd worden voor het
Links Faith, tijdens een wedstrijd
De volgende morgen waren
wereldkampioenschap in
we al vroeg in het stadion.
Barcelona. Veron stond klaar op
Valentijn van Global Sports Communication het 200 m punt, zag ik. Hij legde de wedstrijd
was er ook. Er werden nog wat waterflessen op film vast. Charles, op 150 meter voor de
gekocht, de zon kwam tevoorschijn en we finish, schreeuwde Mercy toe. Ik stond inmidvonden een goeie plek op de tribune. Faith, dels op 80 meter voor de finish, toen Mercy
Geoffrey en Gilbert hadden ervaring met een en Brilliant de laatste bocht uit kwamen. Ik
dergelijke wedstrijd, voor Mercy was het al- schreeuw haar toe: Kick Mercy, kick!!! Met
lemaal nieuw. Zij kon nog wel een tip gebrui- grote ogen keek ze me aan. Ze kwam op kop.
ken, bedacht ik, al moet je daar voorzichtig Mercy had een kleine voorsprong op Brilmee zijn, vlak voor een wedstrijd. Na overleg liant. De finish was nabij. Mercy ging winnend
met Charles besloot ik Mercy uit te leggen over de eindstreep! Ik draaide me om en liep
dat ze de binnenbochten moest houden en Charles tegemoet. Tranen over m’n gezicht.
niet drie dik door alle bochten moest gaan. We vielen elkaar in de armen en zeiden: “She
Op de baan liet ik haar zien dat als ze elke did it!”. Veron kwam erbij, ook al zo blij. Met
bocht op de 3000 meter in baan 2 liep, ze z’n drieën gingen we op zoek naar Valentijn.
teveel meters zou lopen en haar dat in een Ook hij lachte. Woorden waren niet meer noeventuele eindsprint op zou kunnen breken. dig, we wisten het alle vier. Dit was goed.
Mercy begreep het.
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VIER WEKEN LATER WERD MERCY CHEBWOGEN mooi bedrag van € 10.000 in aanmerking te
IN BARCELONA WERELDKAMPIOEN OP DE 3000 komen. Met dit bedrag kon een flink deel van
METER.
de kosten worden gedekt en kon er worden
begonnen met de aanbouw van de klaslokalen.
Ook Faith haalde goud op de wereldkam- ING is ook enthousiast geworden over de
pioenschappen, Gilbert zilver en Geoffrey loopprestaties van de meisjes van de school.
brons.
Tijdens de Olympische Spelen in Londen
waren de verrichtingen van Faith Kipyegon
op de intranetsite te volgen. Dit leverde een
hoop enthousiasme op bij mijn collega’s.
EEN MOOI BEDRAG VOOR KERINGET
WINNERS GIRLS HIGHSCHOOL
Laat 2013 een mooi jaar worden voor de
school en de sportieve prestaties van de puDoor Edwin Otto
pillen!
Afgelopen voorjaar was er een mogelijkheid
om via het Goede Doelenfonds van mijn
werkgever ING een donatie aan te vragen Bestuurswijzigingen
voor een goed doel. Navraag bij mijn hard- John Visser en Teun Lagas hebben zich teruglopende vriend Veron leerde dat hij met een getrokken uit het bestuur van de Stiching.
mooi project bezig was: de bouw van twee Wij danken hen voor hun inzet voor de stichklaslokalen aan de twee bestaande klaslo- ting. Veron Lust, ultraloper en hardloopvriend
kalen. Naast de officiële aanvraag moest er van Piet, is al een aantal jaren bij de Stichting
natuurlijk nogal wat papierwerk, begrotin- betrokken. Hij is in 2012 officieel toegetreden
gen en andere financiële gegevens worden tot het bestuur, als secretaris. Margriet
ingeleverd. De benodigde documenten heb- Jeninga, geograaf en fotograaf, draagt sinds
ben we op een avond samen met Veron en oktober een steentje bij aan de stichting.
Petra verzameld en zo konden we de eerste Zij voert ondersteunende taken uit, zoals
fase afsluiten.
het up to date maken van de inhoud van de
Hierna was het aan mij de taak om zoveel internetsite van de stichting.
mogelijk collega’s enthousiast te krijgen om
op dit project te stemmen. Het aantal ont- Hieronder stelt Veron zich voor
vangen stemmen bepaalde het bedrag dat Precies 50 jaar geleden, tijdens de barre winter
waarin Reinier Paping de Elfstedentocht won,
door ING beschikbaar werd gesteld.
Mede dankzij de leuke filmpjes die Piet en kwam ik ter wereld in Purmerend.
Veron in Kenia hadden gemaakt, kregen wij Mijn schoolcarrière was niet zo’n succes. Ik
genoeg stemmen bij elkaar om voor een was geen ster in leren, maar blonk wel uit
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bij gym. Vooral voetballen ging mij goed af.
Mijn gymleraar zag in mij echter meer een
hardloper en zo deed ik op mijn 16e op advies van hem mee aan een trimloop in mijn
geboorteplaats. Tot mijn grote verrassing
eindigde ik als 2e! Vanaf dat moment ben ik
gegrepen door het hardlopen. Ik heb er inmiddels vele kilometers opzitten en loop nog
steeds graag, voor zover het lijf dat toelaat.
In 1984 werd ik lid van de World Runners
(www.worldrunners.nl), een stichting die via
hardloopwedstrijden geld inzamelt voor kinderen in de derde wereld. Dit geld gaat naar
kleine controleerbare projecten en dat sprak
- en spreekt - mij zeer aan.
Als een Forrest Gump liep ik wedstrijden
van 3 tot 120 kilometer. Dit deed ook Piet
de Peuter en zo zag ik hem een keer in Volendam rondlopen met een Keniaan aan zijn
zijde: Sammy Rongo uit de West Pokot. Aan
deze wedstrijd mochten voor het eerst nietVolendammers meedoen en Sammy ging meteen met de winst aan de haal!

Faith haalt goud op de 1500 meter WK Junioren 2012, Barcelona

hardloopschoenen en -kleding in voor Kenia
(met dank aan Runnersworld Zaandam, Hardloopwinkel Olympisch stadion in Amsterdam,
World Runners en vele particulieren). Piet en
ik besloten onze krachten te bundelen en
zoveel mogelijk samen te werken.
Na zo jaren onofficieel gewerkt te hebben
voor Samen Succes kwam er een plekje voor
mij beschikbaar als secretaris. Ik voel mij
zeer verbonden met deze kleine maar warme
stichting en vind het erg prettig om mij
nuttig te maken voor de minder bedeelden
op deze aarde. Ik hoop zo te kunnen bijdragen aan een eerlijker en betere wereld. Hierbij wil ik alle sponsors bedanken voor hun
financiële steun, want zonder hen zou het
ons echt niet lukken om mensen in Kenia te
helpen!

Kenia, de armoede en het hardlopen daar
kregen meer en meer mijn interesse. In
2003 ging ik er dan eindelijk voor het
eerst naar toe, en daar kwam ik Piet weer
tegen. Piet (toen al werkzaam voor de
door hem en Petra Munneke opgerichte
stichting Samen Succes) en ik hielpen,
los van elkaar, vele Keniaanse hardlopers door hen wedstrijden in Nederland te
laten lopen. Ook zamelde ik al veel gebruikte Kwaheri, Veron
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----------------------------------------STICHTING ‘SAMEN SUCCES’
Jaaroverzicht 2012:
------------------------------------------saldo op hoofdrekening 01-01-2012 € 5.276
-----------------------------------------UITGAVEN Mbara en omstreken
salarissen onderwijzers t/m januari 2012 € 4.414
bouw/afbouw scholen Sostin, Chepotwo,
Ngoyomwo
- 8.490
medische hulp (inclusief info FGM)
- 2.012
beurzen voor middelbare en hogere scholen - 2.611
administratie / bank
- 370
reis- en verblijf (via eigen donatie)
- 738
diverse kleine ondersteuningen
(golfplaten, waterleiding, banken)
- 1.031
-------TOTAAL	
€ 19.666
=======

------------------------------------------

UITGAVEN Keringet Winners Girls Highschool
salarissen en uitbreiding middelbare school:
eetzaal en twee klaslokalen
incl. boeken, stoelen, banken, toiletten, €39.804
-------TOTAAL UITGAVEN
€ 59.470
=======

------------------------------------------

INKOMSTEN
giften particulieren
ACTA advies Amersfoort
Buurtzorg Amersfoort
Wings of Support KLM
Local Heroes
Dolf Jansen
ING via Edwin Otto
Basisgemeente Ede
bedrijven divers
Global Sports Communication (atleten)
TOTAAL INKOMSTEN
saldo per 01-01-2013

€ 7.380
- 1.500
- 1.280
- 9.660
- 3.000
- 6.000
- 10.000
- 475
- 15.000
- 2.408
-------€ 56.703
=======
€ 2.509

------------------------------------------COLOFON: STICHTING ‘SAMEN SUCCES’
-------------------------------------------

De stichting heeft als doel het ondersteunen van kansarme regio’s in de Riftvallei, met name op het gebied
van onderwijs en gezondheidszorg.

BESTUUR

voorzitter: Piet de Peuter
secretaris: Veron Lust
penningmeester: Petra Munneke
bestuurslid: Samuel Rongo Olengura
ondersteuning: Margriet Jeninga

ADRES en INFORMATIE

Stichting Samen Succes, t.a.v. Petra Munneke
email: petramunneke@gmail.com
schip Chateauroux
Javakade 73
1019 SZ Amsterdam
www.helpmbara.nl

Giften

bankrekening 95 23 574 t.n.v. Samen Succes
in Amsterdam
Namens de bewoners van Mbara en omstreken, de
leerlingen en het team van Keringet Winners Girls
Highschool en het bestuur van Samen Succes: heel
hartelijk dank aan alle donateurs die hebben bijgedragen aan de projecten. Asante Sana!
opmaak: Kees Reniers: info@keesreniers.nl
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