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> twee leerlingen

VVOOOORRWWOOOORRDD
Terwijl het leed in de wereld alleen maar lijkt toe te nemen en veel mensen verdriet hebben - de

Gazastrook, Israel, Oekraïne, Irak, Sudan en de nabestaanden van vliegtuigrampen - blijven we hopen op

een betere, eerlijkere wereld. In deze nieuwsbrief staat misschien geen groot nieuws vergeleken bij

waarmee u wordt geconfronteerd op TV, in kranten en op internet. Misschien leest u ‘m geeneens meer,

moe geworden van alle ellende. Afrika lijkt verder weg dan ooit, nu de oorlogen en rampen zich steeds

dichter bij huis aan het voltrekken zijn. Onze stichting draagt het woord Samen. We leven SAMEN op

moeder aarde en SAMEN zijn we verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Samen is allemaal. Laten we samen

de moed hebben om te werken aan een betere wereld voor iedereen. Niet dweilen met de kraan open,

moed komt uit het hart en niet uit het hoofd.

In deze nieuwsbrief leest u over onze activiteiten in West-Pokot en Keringet. In de Mbaravallei valt niet

overal genoeg regen, er zijn grote lokale verschillen in hoeveelheid neerslag. Door droogte zal een deel

van de oogst in Mbara en omstreken dit jaar mislukken. Dit betekent HONGER voor de bewoners. Wat



zouden de mensen daar blij zijn met het voedsel dat we hier weggooien en doordraaien.

We vertellen u over scholen bouwen en beurzen geven, over voorlichten en samenwerken om

meisjesbesnijdenis uit te bannen. Over hardlopen en leren en hoop op een betere toekomst. Dat de

stichting er niet alleen voor staat, kunt u ook in deze nieuwsbrief lezen. Goed nieuws!

Het bestuur

> Mbara met op de achtergrond Mount Mtelo

MMEEIISSJJEESSBBEESSNNIIJJDDEENNIISS

Tijdens een bezoek aan Kenia in juni j.l. hebben Petra en Margriet veel over meisjesbesnijdenis

gesproken. Hieronder volgt een verslag.

GHOMICHO is een woord in het Pokot en betekent SAMEN. Het is de naam van de Community Based

Organization (CBO) waarin onze voorlichtingsactiviteiten over meisjesbesnijdenis in West-Pokot sinds juni

zijn ondergebracht. De oprichting van de CBO was een idee van ons FGM-team: Ruth, dr Simon en Charles.

Zo heeft ons team een duidelijke status, de werkzaamheden kunnen bekend raken bij de overheid en

andere organisaties en als CBO kan het team op meer steun en veiligheid rekenen. Niet gek als je de

Masol Hills in gaat…
Tot 2012 lag de bestuurlijke macht in Kenia centraal in Nairobi. Sindsdien is de overheid

gedecentraliseerd. Allerlei zaken vallen nu onder de verantwoordelijkheid van county’s en provincies. In

West-Pokot geeft deze verandering de mensen hoop, het is makkelijker om invloed uit te oefenen. De

decentrale bestuurders doen meer hun best voor de lokale bevolking. En voor CBO’s als GHOMICHO dus.

Om de nieuwe CBO bekendheid te geven, togen wij tijdens ons bezoek in juni met Ruth, Charles en Levina

naar diverse afgevaardigden, zoals de stafchef van de governor. Zelfs de senator wilde graag met ons

kennismaken. Hij heeft een zeer goede naam en ons team was dan ook verheugd over de ontmoeting met

deze betrokken man.

Die nieuwe contacten leverden al meteen concreet iets op. De chauffeur van de senator reed ons naar een



FGM-bijeenkomst in de bergen en de volgende dag naar Mbara. In het gesprek met de stafchef ontstond

het plan voor een bezoek aan Lelan, een gebied waar niet aan FGM wordt gedaan, waar ook meisjes zich

verder ontwikkelen en waar het de mensen goed gaat. Uit elke gemeenschap in de Mbaravallei zullen een

paar afgevaardigden (schoolkinderen) meegaan op deze ‘excursie’ en onze stichting zal hun reiskosten,

ongeveer 6 euro per kind, betalen.

> Twee schoolmeisjes en jonge moeder in Ortoum

Vanaf augustus gaan Ruth, dr Simon en Charles de voorlichtingsactiviteiten over FGM weer intensiveren.

In de Masol Hills en Kokwotendwo, waar we vorig jaar voor het eerst kwamen, vinden in de december (het

traditionele besnijdenisseizoen), nog veel meisjesbesnijdenissen plaats. Er is veel onwetendheid over de

gevolgen van de ingreep, die nu vaak stiekem gebeurt, omdat in het gebied de boodschap inmiddels is

doorgedrongen dat FGM verboden is. GHOMICHO organiseert in augustus en september meerdaagse

seminars voor schoolmeisjes, waar sprekers van buitenaf ook een rol zullen hebben. Dat wordt heel

belangrijk gevonden. In december volgt een bijeenkomst met een alternatief ritueel om de overgang van

meisje naar vrouw te vieren. Het bleek dat de meisjes verwachten dat er iets tastbaars staat tegenover de

moed om nee tegen FGM te zeggen. Ruth overtuigde ons van het belang van een dergelijke aanmoediging

en zij zal ervoor zorgen dat er kleine attenties, zoals lokale kettinkjes, voor deze meisjes beschikbaar zijn.



> meisjes uit Mbara komen zich aanmelden voor het seminar

Ook zullen we jongens en ouders uitnodigen voor een seminar. Zolang jongens geen onbesneden meisjes

willen trouwen, blijft de druk op meisjes die geen besnijdenis willen immers groot. Verder is er behoefte

aan leerkrachten die aanspreekpunt op school kunnen zijn, voor zowel de leerlingen als voor Ruth. Ook

voor deze docenten organiseert GHOMICHO een seminar om hen in die rol te ondersteunen.

Vanzelfsprekend betrekken ze ook de lokale leiders bij de activiteiten.

Dan de besnijdsters zelf. Zij hebben misschien wel de grootste stap te maken, zij verliezen aanzien en

inkomsten als er geen besnijdenis meer plaatsvindt. Het is zaak hen een nieuwe rol te geven, bijvoorbeeld

in het geven van informatie over vrouwenzaken. Ook met hen gaat ons team in gesprek.

Deze geïntegreerde aanpak lijkt misschien wat over-ambitieus en een enorm geregel, maar we waren

verbaasd hoe snel één en ander op de rit werd gezet. Zo hadden we tijdens ons bezoek aan Mbara een

ontmoeting met een vrouwengroep uit Sostin, die meteen de seminar in augustus ging organiseren. De

lokale leiders waren meegekomen om hun instemming te geven en ondersteuning te bieden. Op 22

augustus vindt de bijeenkomst plaats.

Inmiddels heeft een bijeenkomst met besnijdsters ook plaatsgevonden, in de Masol Hills. Uit angst voor

de politie mocht Charles geen foto’s maken. De besnijdsters gaven aan dat ze meisjes besnijden vanwege

traditie en cultuur, maar ook vanwege inkomen en de positie die het hen oplevert. Wel waren ze bang

opgepakt te worden. Ze hadden geen idee dat de fysieke ongemakken die de door hen besneden meisjes

ervaren, met de besnijdenis te maken hebben. Dr Simon heeft het hen haarfijn uitgelegd. Met elkaar

hebben de vrouwen hun messen en scheermesjes die ze hiervoor gebruiken, verbrand. De vrouwen

hebben beloofd zich te verenigen (‘Circumcisers together to fight FGM’) en samen met GHOMICHO te

vechten tegen FGM. Als dank gaf Ruth de vrouwen een deken en anti-FGM T-shirt. Al is het slechts een

begin, het was een indrukwekkende bijeenkomst die eindigde in onderling begrip en

vriendschappelijkheid. Meerdere bijeenkomsten zullen volgen.



> overleg met vrouwengroep      > lid van de vrouwengroep

Nog een voorbeeld. Het bleek dus dat in Kokwotendwo nog veel besnijdenis voorkomt. Onze stichting is er

vorig jaar een keer geweest, toen deze gemeenschap in de bergen niet ver van Sekerr net met de auto

bereikbaar was geworden. Het is een hooggelegen dorp met een enorm hoog geboortecijfer en veel

armoede. Op verzoek van het schoolhoofd en dr Simon, die hier geboren is, hebben we er een

bijeenkomst belegd. Het werd een heel interessante middag, waarbij we na een centrale introductie

uiteengingen om in kleiner verband (per klas, jongens en meisjes gesplitst) verder te praten. De inhoud

van deze groepsgesprekken kunnen we nog beter structureren, maar het werkte zo ook al. Het was zeer

boeiend en er was veel interactie, leerlingen stelden veel vragen, wilden van alles weten. Ook meldden

twee docenten zich als afgevaardigden voor het seminar voor docenten, later dit jaar. Wij maakten

meteen van de gelegenheid gebruik om twee getalenteerde meisjes die zich duidelijk uitspreken tegen

besnijdenis en uit arme gezinnen komen, te helpen bij het betalen van hun schoolgeld. Want rolmodellen

zijn heel belangrijk, geeft het FGM-team aan.

> vrijwillige docente Nelly legt uit waarom ze zich
niet heeft laten besnijden  

> een jongen in Kokwotendwo spreekt uit dat hij
wel een onbesneden vrouw wil trouwen; net als
voetballer Van Persie...

Om dit intensieve programma uit te kunnen voeren, is onze CBO GHOMICHO versterkt met Sammy Rongo

Olengura en Stephen Ndite, bevlogen collega van dr Simon, wiens studie de stichting heeft gesponsord en

die nu hij is afgestudeerd graag iets terug wil doen voor de gemeenschap. Ghomicho heeft een kantoortje

in Ortoum, waar Ruth mensen kan ontvangen die aangeven persoonlijk met haar door te willen praten.



> Ruth informeert jongeren in Kokwotendwo  > Levina praat met de oudste leerlingen

Nog een nieuwe ontwikkeling op het gebied van FGM-voorlichting: we zijn een veelbelovende

samenwerking aangegaan met PCHF, het Pokot County Health Forum, een organisatie van vrijwilligers die

zich inzet om de gezondheidszorg in Pokot te verbeteren. Ook dit forum heeft voorlichting over de

gevaren van FGM op haar agenda staan. We hebben op dit terrein de handen ineen geslagen. Ruth

verzorgt FGM-voorlichting tijdens de maandelijkse gratis medical camps die PCHF organiseert in de

gemeenschappen. Charles is voor hen een community mobilizer namens Sigor. De organisatie zal ons

bijstaan bij praktische zaken, zoals het verzorgen van informatiemateriaal voor de seminars. Het is een

bevlogen team dat daadkrachtig optreedt en zeer gemotiveerd is. Geen vergadertijgers… Het is ook prettig

dat Ruth hiermee een klankbordgroep heeft.

> Charles, Ruth met Chemtai, Petra, Felix van PCHF en Margriet
tijdens een bijeenkomst voor community mobilizers in
Kapenguria.

 
> Ruth en Stephen Ndite

We hebben de nieuwe CBO ook geïntroduceerd bij Catherine, de Public Health Officer in Kapenguria. We

konden tijdens dit bezoek, dat we samen met Felix van PCHF aflegden, direct de wensen onderstrepen van

de gezondheidspost van Sengelel, dat een groot tekort aan voorbehoedsmiddelen bleek te hebben.

Catherine ziet voorlichting over FGM en gezinsplanning als speerpunten van haar beleid, dus ze ging

meteen met het lijstje aan de slag. Catherine vertelde tussen neus en lippen door dat Charles

waarschijnlijk een baan krijgt als medical engineer in het nieuw op te zetten ziekenhuisje in Sigor. Als dat

echt gebeurt, heeft de stichting zijn studie niet voor niets financieel ondersteund. Charles kon het bijna

niet geloven.

Een bezoek aan het lokale project van Amref in Kapenguria leverde niet zoveel op. Hun project rondom

FGM bleek vooral te bestaan uit de behandeling van fistels; er waren geen activiteiten waarbij we konden

samenwerken.

Al met al zijn we heel blij met de vernieuwde aanpak voor dit jaar, de CBO Ghomicho en het zeer

gemotiveerde team.



SSCCHHOOLLEENN  IINN  DDEE  MMBBAARRAAVVAALLLLEEII
Tijdens ons bezoek in juni bezochten we diverse scholen in de Mbaravallei. Ruth ging overal mee naartoe,

om docenten uit te nodigen voor de bijeenkomst over FGM. Op elke school die we bezochten, meldden

een mannelijke en een vrouwelijke collega zich hiervoor aan.

> bij elke school die we bezoeken, nodigt Ruth twee docenten uit voor de seminar over FGM

In Emboghat bezichtigden we het stafgebouw en  bespraken de planning van de afbouw, die kleine

vertraging had opgelopen. Vlak buiten Mbara bezochten we een klein schooltje, St John, waar de kinderen

onder een golfplaten afdak les krijgen. We zegden geld toe voor golfplaten wanden. Het schoolhoofd van

Temow beloofden we extra zakken cement, voor het egaliseren van vloeren van zes resterende lokalen.



> leerlingen van Emboghat Primary School met op de achtergrond het stafgebouw in aanbouw

> leerlingen van St Johns, zittend op stenen

Kapso is een kleine nederzetting boven Marin. Het plaatselijke schooltje is de laatste in de vallei die wij



nog niet hebben ondersteund. De school staat op een richel en daardoor waait het er altijd. Om de wind

buiten te houden, zijn de ramen van de school eigenlijk altijd dicht, waardoor het in de klaslokalen

donker is. De wens is om het dak van doorzichtige golfplaten te voorzien. De keuken van de school, waar

voor de leerlingen een maaltijd van rijst en bonen wordt gemaakt, is zeer provisorisch, eigenlijk niet meer

dan een afdakje. De school heeft twee extra lokalen nodig en heeft daarvoor al bakstenen en diverse

bouwmaterialen aangeschaft. We hebben toegezegd de overige kosten voor onze rekening te nemen, ook

die om het keukentje af te sluiten en zodoende te beschermen tegen regen en wind. Daarnaast sponsoren

we zonnepanelen t.b.v. het hoogste leerjaar, zodat ze ook ‘s avonds licht hebben om te kunnen leren.

> niet ver meer lopen met de waterjerrycan
 
                  > tappunt en waterbak

> kinderen vieren de komst van het water  > drie meisjes uit Chepotwo

   

Eén middag waren we uitgenodigd in Chepotwo. Het dorp wilde graag de afronding van het waterproject

met ons vieren. Het tappunt voor de bevolking en de waterbak voor de koeien zijn inmiddels klaar en

volop in bedrijf. Het zag er goed uit! Het dorp heeft nog wel de wens om de waterleiding iets verder door te

trekken, naar een gemeenschapje lager op de heuvel en bij de school een tappunt te maken. Er is niet

veel voor nodig, wat extra waterpijpen. We hebben toegezegd deze te betalen en ze zijn inmiddels besteld.

Verder komt de lagere school in Chepotwo maar niet verder met het afbouwen van een extra klaslokaal.

De fundering ligt er en ook de stenen zijn deels al gebakken, maar de overige benodigde bedragen krijgt

men niet bij elkaar. We wachten op een reële begroting, voordat we hier een oordeel over kunnen geven.



> op zondag beklommen we ter inspiratie mount Mtelo, een
‘heilige’ berg met de top op 3340 meter hoogte

 
> aannemer Musa en concierge Joseph
op een brommertaxi

> kinderen op de richel bij de school in Kapso



> overvolle klas in Mbara

We zeiden het al: de oogst in Mbara gaat deels mislukken. De mensen eten er nu al de helft minder dan

gewoonlijk. Daarom hebben we op verzoek diverse scholen ondersteund met de aanschaf van mais en

bonen, zodat de kinderen op school in deze moeilijke periode toch een maaltijd kunnen krijgen.

HHAARRDDLLOOPPEENN
door Piet

Hardlopen loopt als een rode draad door onze stichting. Veel mensen uit de hardloopwereld dragen een

steentje bij om onze doelen te verwezenlijken. Om maar eens een paar mensen te noemen: Jan Broekema

(Worldrunners), Dolf Jansen (Altijd Verder), Jos Hermens (Local Heroes), Edwin Otto (ING Bank), Wibo

Lelieveld en Gerard Nijboer (donateurs van het eerste uur), Edwin van Dordt (van de Montessorischool die

de eerste actie voor onze stichting organiseerde), Sammy Rongo (mede-oprichter van onze stichting en nu

leraar in Pokot), Veron Lust en Piet de Peuter (bestuursleden).

Via het hardlopen kwamen deze mensen in aanraking met de armoede en het leed in Kenia. Ieder heeft

voor zichzelf besloten daar iets aan te doen. Via sponsorlopen en het geven van voorlichting op clubs en

scholen brachten zij het werk van onze stichting onder de aandacht van grote groepen kinderen en

volwassenen.

Natuurlijk zijn we blij met de hardloopprestaties van onze leerlingen van de Keringet Winners Girls High

School: Faith, Rosefline, Mercy, Robert (allemaal goud op de wereldkampioenschappen), Gilbert (2x zilver)

en Geoffrey (brons). Toch ben ik nog blijer met de voorbeeldfunctie die zij hebben voor de gemeenschap

waarin zij leven. Ze laten aan anderen zien dat er wegen zijn om iets van het leven te maken en dat je het

lot kunt veranderen. Faith is een voorbeeld voor andere meisjes op school. Veel meisjes trekken zich

hieraan op en studeren hard om hetzelfde te bereiken. Via onderwijs bouwen zij aan een betere toekomst.



> de  leerlingen zijn geïnspireerd                     > lekker buiten lunchen

Het verbaast mij elke keer opnieuw hoe hard en gedisciplineerd zij werken om hun droom te

verwezenlijken. De dag begint om 5.30 uur met hardlopen. Om 7 uur zijn ze terug van de traning.

Omkleden, wassen (in de rivier), ontbijt en dan van 8 tot 16.30 uur naar school. Daarna is het weer trainen,

eten, huiswerk maken en om 22 uur naar bed. De meeste meisjes komen uit arme en/of gebroken

gezinnen en het is bewonderenswaardig hoe zij knokken voor een beter bestaan en zich bewust zijn dat

dit hun enige kans is. Ook de blijdschap en het medeleven met elkaar bij succes of tegenslag is groot.

Via hardlopen kwamen we in Keringet terecht. Nu - drie jaar later - staat er een middelbare school die

goed loopt en waarop de gemeenschap trots is. Dat je via sport mensen kunt laten zien dat er hoop in het

leven is en dat sporthelden een voorbeeldfunctie kunnen hebben, dat hadden Haile Gebrselassie en Jos

Hermens járen geleden samen al goed door. In Kenia zie ik dagelijks dat sport een weg kan zijn om

veranderingen teweeg te brengen. Dat geeft moed.

In het winterseizoen kwamen zes meisjes uit in provinciale cross countrywedstrijden voor junioren,

Evelyn en Caroline namen zelfs deel aan nationale wedstrijden. Acht leerlingen kwamen uit in track- and

fieldwedstrijden op provinciaal niveau, Faith (Chelang’at, dus niet Kipyegon) haalde het nationale niveau,

allen bij de junioren. Bij de senioren werden Faith Kipyegon en Alice Aprot 1e respectievelijk 3e tijdens de

Afrikaanse kampioenschappen cross.

Drie studenten namen dit voorjaar deel aan de trials voor de WK atletiek voor junioren, Rosefline mocht

Kenia vertegenwoordigen op het WK Junioren in Eugene en haalde daar een zilveren medaille.



> Faith wint de 1500 m tijdens de Commonwealth Games 2014 - foto Kenyapage.net

Faith won deze maand de gouden medaille op de 1500 meter tijdens de Commonwealth Games. Tijdens

de WK estafette op de Bahama’s, in mei dit jaar, maakte Faith deel uit van het Keniaanse 1500 meter team,

dat deze wedstrijd won met een prachtig wereldrecord. Diezelfde maand werd Faith tijdens de Diamond

League wedstrijd in Doha al derde op de 3000 meter, in een veld vol wereldtoppers.

Het hardloopseizoen is nog in volle gang. U kunt de prestaties van de leerlingen volgen op onze site,

www.samensucces.com.

BBEEUURRZZEENN
Leerlingen aan wie we studiebeurzen geven, zijn doorgaans: zeer getalenteerd, komen uit arme gezinnen

en durven zich uit te spreken tegen meisjesbesnijdenis. Omdat we graag rolmodellen hebben, sponsoren

we het liefst meisjes, maar ook zeer getalenteerde jongens kunnen ervoor in aanmerking komen. We

sponsoren altijd maar een deel van het lesgeld, om zo de betrokkenheid van de gemeenschap te

behouden. Hieronder enkele voorbeelden. Bridget en Dorcus zijn de twee leerlingen uit Kokwotendwo

waarover we hierboven al schreven. Zij zijn ware pleitbezorgsters voor het niet-besnijden.

  



> Bridget Cherotich  > Dorcus Perimo  > Johathan Karita

Jonathan Karita was de eerste student uit Sekerr wiens cijfers op de middelbare school hoog genoeg

waren om naar een universiteit van de overheid (veel goedkoper dan een particuliere instelling) te gaan.

De moeder van Jonathan en haar vriendinnen hadden er samen voor gezorgd dat Jonathan de reis van

zijn geboortedorp naar de universiteit kon maken. Reis- en verblijfgeld moesten er op tafel komen, met €

300,- per jaar een heel kapitaal. Daarna is ook onze stichting bijgesprongen.

Nu heeft Jonathan zijn Bachelor in Landbouwstudies aan de Universiteit van Nairobi gehaald. Eind

augustus krijgt hij zijn bul. Inmiddels is hij wees, maar de vriendinnen van zijn moeder en nog meer

dorpelingen uit Temow willen er graag bij zijn als hij afstudeert. Ze zijn erg trots op Jonathan. Geen van

hen is ooit verder van huis geweest dan Ortoum, op 15 km van Mbara. Nairobi is voor hen dus een

wereldreis. Het plan was om ‘s nachts te reizen, zodat ze geen overnachting in Nairobi hoeven te betalen.

Toen we dat hoorden, hebben we Jonathan toegezegd dit ‘once in a lifetime tripje’ persoonlijk te steunen,

zodat de dorpelingen van Temow ook nog wat van de reis en Nairobi kunnen zien. Misschien niet heel

noodzakelijk, maar wel heel leuk!

Jonathan wil nog graag zijn Master halen, maar gaat eerst op zoek naar een baan en inkomsten. Zijn

eerste tijdelijk baan als onderzoeker van voedselveiligheid en productie in droge gebieden heeft hij al

binnen. Ook is hij begonnen met een demonstratieveld in Mbara om te testen en te laten zien aan de

dorpelingen welke andere gewassen in dit semi-droge gebied kunnen groeien. Een jongeman met idealen

en plannen om iets voor zijn mensen en land te kunnen betekenen.

Mary Chepchumba is klaar met haar studie voor verpleegkundige, die de stichting mede heeft betaald. Zij

is nu in dienst van de gezondheidspost in Sengelel en kan zo iets terugdoen voor de gemeenschap. We

herkenden haar nauwelijks, zo zelfverzekerd zag ze eruit!

> Mary Chepchumba werkt sinds kort bij de gezondheidspost in Sengelel

Op Sekerr Mixed Secundary School in Sengelel zitten twee zeer getalenteerde leerlingen (positie nummer 1

en 2), die van school dreigden te moeten, omdat ze als weeskinderen hun lesgeld niet konden betalen.

Wij steunen Cherals en Julius dit schooljaar met een bijdrage. Ook Lydia Chebet, afkomstig uit Chepotwo,

hebben wij evenals vorig jaar ondersteund. Zij wil graag verpleegkundige worden, net als Mary.



 

> Cherals Ngoriareng  > Julius Chepchalit

AACCTTIIEESS
Stichting Altijd Verder van hardloopvriend Dolf Jansen heeft geld geschonken t.b.v. de voorlichting over

meisjesbesnijdenis. Cordaid heeft het gedoneerde bedrag verdubbeld. We hebben het geld hard nodig, er

is immers veel werk te doen. Beide donaties maken onze slagkracht groter. Altijd Verder en Cordaid:

hartelijk bedankt!

Van Wings of Support van de KLM hebben we ondersteuning gekregen om het stafgebouw in Emboghat af

te bouwen en voor golfplaten voor de afbouw van twee klaslokaaltjes voor de jongste kinderen van St

John. Het gebouw in Emboghat is bijna klaar, de docenten kijken ernaar uit het in gebruik te nemen.

Namens hen veel dank!

Dit jaar mocht Edwin Otto weer namens onze stichting een aanvraag indienen bij het ING Goede Doelen

Fonds. We hebben de ING gevraagd de nieuwbouw van het stafgebouw en het verplichte sciencelokaal

voor de Keringet Winners Girls High School te bekostigen. De medewerkers van de ING konden stemmen

op de diverse ingediende projecten. Edwin heeft veel energie besteed aan het onder de aandacht brengen

van ons project, daarbij fantastisch gesteund door Isil Safranti. We zijn als eerste geëindigd in de race om

de stemmen. We bedanken Edwin, Isil en alle ING medewerkers die op ons project hebben gestemd

hartelijk. De bouw is inmiddels in volle gang, wij gaan er van uit deze nog voor het nieuwe schooljaar af te

krijgen. Geweldig.

Tijdens een informeel overleg met Local Heroes heeft deze stichting ons toegezegd om leermiddelen en

schoolmeubilair voor klas vier, die in januari 2015 van start gaat, te bekostigen. Ook hier zijn we erg blij

mee. Hiervoor, en voor de betrokkenheid bij onze projecten bedanken we Local Heroes van harte.

De organisatie van de 10e Krakelingenloop in Heukelum, gewonnen door Michael Mutai uit Keringet,

heeft het inschrijfgeld van kinderen die meededen aan de wedstrijd, gedoneerd t.b.v. de Winners Girls

High School. Veron, Michael Mutai en hardloopmaatje Sibu Nzima bezochten enkele scholen in

Heukelum en Asperen om te vertellen over het leven in Kenia en gaven de kinderen hardlooptips voor de

wedstrijd. Heukelum bedankt!



> hartelijke ontvangst in Kokwotendwo

We hebben een verzoek gekregen van dr Simon en het schoolteam van de middelbare school in

Kokwotendwo. De school is nog vrij nieuw, alleen de klassen 1 en 2 worden er aangeboden. Voor januari

2015 is er een extra klaslokaal nodig, wanneer ook de 3e klas van start gaat. De school is de enige

middelbare school op een bevolking van 30.000  and kan een belangrijke rol spelen in de strijd tegen

FGM. Men ziet graag dat deze middelbare school een ‘rescue school’ wordt, waar meisjes terechtkunnen

die de moed hebben zich niet te laten besnijden, maar daarin niet gesteund worden door hun familie.

Door naar deze school te komen, ontlopen zij niet alleen de besnijdenis, maar krijgen ze hulp: een

verpleegkundige en een maatschappelijk werkster ondersteunen hen in de discussie met hun familie,

waardoor terugkeer naar huis uiteindelijk weer mogelijk moet worden. Voor de bouw van dit lokaal

zoeken wij sponsors.

> een goed begin van de dag in Ortoum



CCOOLLOOFFOONN
De stichting heeft als doel het ondersteunen van kansarme regio’s in de Riftvallei, met name op het

gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

BBeessttuuuurr

voorzitter: Piet de Peuter

secretaris: Veron Lust

penningmeester: Petra Munneke

bestuurslid: Margriet Jeninga

Stichting Samen Succes, t.a.v. Petra Munneke

email: petramunneke@gmail.com
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schip Chateauroux,

Javakade 73,
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ggiifftteenn::

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!

wwwwww..ssaammeennssuucccceess..ccoomm

opmaak: Kees Reniers: info@keesreniers.nl




