Zomer 2004
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de stichting “Samen Succes”
voor alle belangstellenden voor het onderwijsprojekt "Mbara".
VAN DE VOORZITTER
Het is nog maar dik twee jaar geleden dat ik met Piet en Astrid en mijn zus Heleen naar Eldoret en Mbara ging. Astrid betaalde
toen al twee jaar schoolgeld voor een neefje van Sammy. Heleen en ik dachten in Nederland ook nog wel een aantal
familieleden of vrienden te vinden die 45 euro schoolgeld voor een kind wilden betalen. Direkter kan de hulp toch niet!!
En zo geschiedde. Mooi was het om te zien hoe enthousiast de kinderen waren dat ook zij ook eindelijk naar school konden.
Maar ja, dan bleven er nog honderden die dat niet konden.
De rest is bekend: Dick besloot ook mee te gaan, de Montessorischool Osdorp organiseerde een sponsorloop, wij besloten tot
de oprichting van een stichting met een eigen gironummer.
Met behulp van vele vrienden en hun connecties (kerken, bruiloften, een enkel legaat, lagere scholen, Roc’s, sportclubs,
journalisten, websitebouwer) is het geld verzameld om het schoolgebouw te verbeteren. Langzaam maar zeker komen er meer
leermiddelen en verrijzen goede lokalen waar de leerlingen en leraren trots zijn om in te zitten.
Er is veel gebeurd. Misschien is nog wel het belangrijkste dàt er weer iets gebeurd in Mbara. Het geeft de mensen hoop en
moed dat er iets kàn veranderen, dat we andere kleinschalige projeketen helpen opzetten, dat er nagedacht wordt over hoe de
school selfsupporting kan worden enzovoort.

Dat schept ook kansen voor initiatieven van bijvoorbeeld John, een Mbaraan, die met behulp van een verdwaalde toerist bezig
was de watertoevoer door te trekken naar zijn buurt en nu dus ook naar de school! De mensen zijn enthousiast, Piet en Dick
kwamen moe maar voldaan van hun laatste werkbezoek terug. Hopelijk kunnen we in Nederland en West-Pokot doorgaan op
de ingeslagen weg. Voor een betere toekomst van Mbara.
Steeds meer mensen hier in Nederland ondersteunen ons werk. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om iedereen die iets gedaan
heeft voor de Mbara Primary School persoonlijk te informeren over het reilen en zeilen. Vandaar deze nieuwsbrief waarin we u
regelmatig op de hoogte proberen te houden.
Petra Munneke

SAMMY WORDT LOCAL HERO
Via Willem Donkers van Memisa, zijn we vorig jaar in contact gekomen met de Stichting Local Heroes.
Local Heroes is ontwikkeld vanuit het idee dat lokale helden, met name sporters, een voorbeeld zijn voor hun landgenoten.
Centraal voor Local Heroes staat de zorg voor Afrika. De stichting heeft als doel het ontwikkelen van Afrikaanse landen, niet
alleen op het gebied van sport, maar ook met scholing en studie.
Ons projekt, met hardloper Sammy als boegbeeld, sloot hier dus heel mooi bij aan en wij zijn heel blij dat Sammy voor Kenia
volgend jaar een van de local heroes is. Dat betekent dat ons projekt door hen financieel gesteund gaat worden. Vanaf wanneer
en met hoeveel geld weten we op dit moment nog niet.
(zie www.local-heroes.nl)

VIER KLASLOKALEN GEREED
Afgelopen winter zijn Piet de Peuter en Dick van Andel weer voor drie maanden in Mbara geweest. De twee klaslokalen die
vorig jaar gebouwd waren, werden nu geheel afgewerkt. Dat betekende pleisteren van de wanden, schilderen, aanbrengen van
school- en prikborden en opknappen van meubilair.
Nog eens twee bestaande klaslokalen zijn geheel opgeknapt: nieuwe vloeren, vervanging van het lekkende dak. Daardoor zijn
nu vier klaslokalen in bijna perfecte staat voor goed onderwijs.
Het pleisterwerk is uitgevoerd door een plaatselijke aannemer en zijn helpers die al eens een stenen gebouw hadden neergezet.
Piet heeft al de moeders geleerd hoe te schilderen: dat de kwast niet met steel en al in de pot gestopt hoeft te worden, dat de
druppels direct moeten worden opgeruimd en hoe de kwasten worden schoongemaakt. Voor deze klaslokalen is een betonnen
voetpad aangebracht zodat het gedurende het regenseizoen binnen niet zo modderig wordt waardoor de boeken en schriften
schoner blijven. Maar er gebeurde meer....

Bibliotheek en lerarenkamer
Op een betonnen fundering is afgelopen winter een twee verdiepingen gebouw neergezet van hout en stalen golfplaten. De
onderste verdieping gaat gebruikt worden als lerarenkamer en opslag van schoolboeken, de tweede verdieping als bibliotheek.
Een verslag van de bouw.

Nieuw gebouw met
bibliotheek en lerarenkamer

Bouwmaterialen
Drie vrachtwagens voeren bouwmaterialen aan uit het nabij gelegen stadje Kitale. Onderaan de berg van Mbara worden de
cementzakken, betonijzer, de golfplaten en andere spullen overgeladen op een klein karretje achter een tractor. Een weg naar
boven ontbreekt. De tocht moet verder via een steil en ruig pad. De tractor kan op een dag 1 keer op en neer. Na 10 dagen is
alles boven.. Gewoonlijk gaat het vervoer per ezel maar de cementzakken en het ijzer zijn daarvoor te zwaar. De tractor huren
we van de priester uit een dorpje vlak aan de voet van de berg.
Ondertussen worden in Mbara de bakstenen gemaakt. Van modder worden de stenen in een houten kistje gevormd. Na enkele
weken drogen in de zon worden ze gebakken in een heet vuur.
Voor het maken van grint worden keien verzameld. 25 moeders doen er twee weken over om die stenen met hamers klein te
slaan tot 20 kubieke meter grind. Genoeg voor het beton van de fundering.

De bouw begint
Dick begint eind november te bouwen met de hulp van enkele vaders. In het begin niet zo vlot, tenslotte heeft niemand ooit een
meetlint, blokhaak of zaag in handen gehad. Het enige gereedschap in de streek is een groot hakmes, waarmee bijna alles
gedaan wordt. Na enige tijd ontstaat er toch een hecht bouwvakkersteam. Christopher doet het meeste zaagwerk, Julius wordt
handig met het meetlint en blokhaak, Jozeph begint steeds zelfstandiger na te denken over de constructie. Begin maart gaat het
dak er op.

Lerarenkamer in gebruik genomen
Astrid, Piet zijn vriendin, en de moeders zijn dan al begonnen aan het schilderen van de onderste verdieping. Astrid is tijdens
haar vakantie naar Kenia gekomen om te helpen. Tussen de bouwactiviteiten door timmert Dick en zijn team nog grote tafels,
banken en boekenkasten waarmee de benedenverdieping wordt ingericht. Inmiddels is de lerarenkamer in gebruik genomen.
Komende winter hopen we de bovenste verdieping, de bibliotheek, in te richten en te voorzien van boeken.

Veel bekijks
Een gebouw van twee verdiepingen is in de verre omtrek niet te vinden en trekt dan ook veel bekijks van nieuwsgierigen uit de
omgeving.

Vrijwillige hulp van ouders
Tijdens de bouwactiviteiten waren er dagelijks zo’n 40 ouders om te helpen, meestal dezelfde. Het grootste deel vrouwen, en
dat terwijl de moeders ook al bijna al het werk verzetten in het gezin. Feitelijk is het natuurlijk niet eerlijk dat er maar een
beperkte groep van de ouders vrijwillig meewerkt ten opzichte van de ouders die gewoon thuis zitten en waarvan toch kinderen
naar school gaan.
De armste zien het belang van onderwijs voor hun kinderen vaak niet in. Sommigen van deze ouders zijn vaak te vinden rond
de stooktonnen met zelf gebrouwen bier. De kinderen worden dan geregeld thuisgehouden voor het huishouden en de oppas
voor de koeien. Jonge meisjes worden vaak al op hun twaalfde uitgehuwelijkt in ruil voor koeien en geiten, waardoor zelfs de
lagere school niet afgemaakt kan worden. Dat onderwijs (ontwikkeling) belangrijk is voor de toekomst dringt maar langzaam
door. Maar er is hoop. Zo sloot moeder Michael zich afgelopen winter aan bij de vrijwillig helpende ouders. Voorheen zag men
haar dikwijls dronken rondlopen. Nu werkt zij trouw elke dag mee. Velen in Mbara vragen zich af wat er met haar gebeurd is.

Vrijwillige hulp van ouders

VEEL LEERLINGEN, WEINIG LERAREN
Sinds vorig jaar is het leerlingen aantal op de Mbara Primary School bijna verdubbeld tot 700 leerlingen. De verbetering van de
school trekt meer kinderen aan. Ook is er begin dit jaar een hoofdonderwijzer aangesteld die in Mbara is geboren en in wie de
ouders veel vertrouwen hebben. En dan heeft de vorig jaar aangetreden regering van President Kibaki het lager onderwijs vrij
gegeven, dus geen schoolgeld meer.
In Mbara moeten ze het echter nog steeds doen met vijf leraren (120 leerlingen per klas). Het ministerie heeft te weinig geld
voor meer leerkrachten en als eerste komen de scholen in de grotere plaatsen in aanmerking voor verbetering. Van de vijf
leraren in Mbara zijn een paar slecht gemotiveerd. Die presteren het om zomaar een paar dagen thuis te blijven bij hun familie.
Mbara is geen aantrekkelijke standplaats; er is geen schoon drinkwater, de voeding is eenzijdig en er is geen electriciteit. In de
weekeinden moet eerst een lange voettocht omlaag en daarna weer omhoog worden ondernomen voordat ze met een auto
verder kunnen reizen naar hun eigen woonplaatsen.
Ook op dit front is er voor onze stichting nog veel werk te verzetten. Afgelopen januari, het begin van het nieuwe schooljaar is
hiermee een start gemaakt. In overleg met de ouders en het schoolcommitee is het lerarenteam uitgebreid met semivrijwillegers die deels betaald krijgen door een bijdrage van de ouders zelf, deels door een bijdrage van onze stichting.
Verder zijn er ook nog plannen om de hoofdonderwijzer te ondersteunen bij het aanvragen van meer leerkrachten bij de
onderwijs instanties in Kenia.

SCHOOLCOMPOUND OMHEIND
Deze winter is er een hek gebouwd rondom de klaslokalen. Geiten en koeien kunnen nu niet meer op het terein, zodat er gras
kan groeien en de boel gedurende het regenseizoen minder modderig wordt. Binnen de omheining zullen wat bomen worden
gepland, ook bloemen. Ook wordt gedacht aan een kleine moestuin waar de kinderen zelf kunnen leren om bijvoorbeeld
aardappels, uien, prei en wortels te telen. Nu wordt er in de streek alleen mais geteeld en gegeten en dat voedsel is wel heel
eenzijdig.

ZELFVOORZIENEND
Afgelopen winter werd in het schoolcommitee van de Mbara Primary School veel gepraat over het zelf creëren van inkomsten
voor het aantrekken van extra leerkrachten, betere leermiddelen en het onderhoud van de gebouwen.
Het plan om mais te gaan verbouwen op de tien hectare eigen grond rondom de school leek het best haalbare plan. Deze grond
moest echter eerst ontgonnen en omheind worden.
Onze stichting besloot het geld voor prikkeldraad te lenen onder voorwaarde dat de ouders vrijwillig de heiningpalen zouden
aanvoeren en plaatsen, de grond zouden omspitten en zouden zaaien. Ons plan werd enthousiast ontvangen en gedurende twee
weken waren er dagelijks wel honderd mensen om het werk te verzetten.
Toen Piet en Dick in maart vertrokken was het werk nog niet af. We zijn benieuwd of de zaden voor de mais in april de grond
zijn ingegaan, wat moet vanwege het begin van het regenseizoen.
Als alles volgens plan verloopt, en dan moet er ook nog voldoende regen vallen, kan er eind oktober geoogst worden.

PLANNEN VOOR 2004 / 2005
Dick en Piet hebben in Mbara veel met het schoolcommite gesproken over de toekomst van de Mbara Primary School. Het
uitgangspunt voor de toekomst is dat de Mbara Primary School op een dag zelfstandig op een goede wijze onderwijs geeft.
De plannen op korte termijn (2004- 2005) zien er globaal als volgt uit: Sammy en Piet gaan in mei weer terug naar Kenia en
blijven daar tot 10 augustus.
De geplande werkzaamheden met de plaatselijke mensen zijn het opknappen van de twee slaapgebouwen voor de hoogste
klassen (schilderen, pleisteren, aanschaffen bedden en matrassen), het voorbereiden voor de bouw van de toiletgebouwen in
november 2004 (keien verzamelen, grint maken, grondwerk, zand regelen), overleg met leraren en overheidsinstanties hoe we
het onderwijsniveau kunnen verbeteren, het zoeken naar een oplossing voor het tekort aan leraren, het begeleiden van het
maisprojekt, het een naaimachineprojekt en een kippenprojekt.
In augustus en september zijn Piet en Sammy weer terug in Nederland voor wedstrijden van Sammy. Onze
bestuurslid/hardloper zal dan ook een wedstrijd lopen voor de Stichting Local Heroes en dan officieel Local Hero zijn voor het
komende jaar. Deze winter wil Dick ook weer mee naar Kenya om de toiletgebouwen te bouwen, de bibliotheek af te maken en
in te richten, schoolbanken te kopen of maken, dakgoten en wateropvang te maken en voor de gehoopte oogst van de mais.
Hopelijk gaat het voorspoedig. Er moet nog veel werk verzet worden, voordat we de offciële opening van de vernieuwde Mbara
Primary School kunnen vieren.
Hieronder enkele klussen die we de komende tijd aan willen pakken met daarachter de bedragen die we hiervoor denken nodig
te hebben:
Lening aan bevolking voor verbouwen van mais 1.200 euro
Renovatie van vijf klaslokalen
5.000 euro
Schoolbanken, tafels, kasten, enz.
5.000 euro
Bouwen van toiletten complex met sceptitank
3.300 euro
Renovatie en inrichting van slaapvertrekken
5.500 euro
Dakgoten, watertanks, afdak, voetpaden, enz.
6.000 euro
Afbouwen en inrichten van de bibliotheek
4.000 euro
Bibliotheekboeken, bibliothecaris cursussen
6.000 euro
Salarissen extra leraren (50% door ouders)
1.000 euro
Extra schoolboeken, schriften, potloden..
1.500 euro

LEIDSCHE RIJN MARATHON
Sammy Rungo Olengura: “Het was november 2003 toen ik besloot een volledige marathon te lopen in april 2004. Ik ben mijn
voorbereiding gestart vanaf begin december in Kitale. Samen met een paar andere jongens heb ik daar getraind, onder wie,
Joseph Naolepus die derde was in de Londen marathon. Op 3 april jl. deed ik een 10 km testwedstrijd in Reusel. Ik won in een
tijd van 28.20 min. En ik was heel blij met dit resultaat. De week erop was de Leidsche Rijn marathon, welke ik graag heel
goed wilde lopen. Het begin ging heel goed, Piet fietste met me mee en Barnabas was mijn haas tot 21 km. Helaas na 33 km
voelde ik me niet goed, het ging niet meer en ik besloot uit te stappen. Dat was een grote teleurstelling voor mij (en voor Piet).

Sammy trainend in Overveen.

Hier hadden we toch lang naar toe gewerkt. Samen met mijn vriend Piet besloten we ook om tot 2007 geen hele marathon meer
te lopen, daarna kijk ik nog wel verder. Ik ga nu wedstrijden doen over 10, 15, 16 en 21 km. Nu staan er nog wedstrijden in
Frankrijk en Maastricht op het programma. Begin mei ga ik weer terug naar Kenia samen met Piet en ik ben van plan om in
augustus weer terug te komen o.a voor de Gerard Tebroke Memorial, Dam tot Damloop en Zevenheuvelenloop. Ook word ik
dan Local Hero voor de Nederlandse stichting Local Heroes, wat dat allemaal precies gaat inhouden weet ik nog niet, maar
Petra en Piet zullen dat binnenkort ook van die stichting horen en mij vertellen.
Ook wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle ondersteuning aan de Mbaraschool.
Thanks a lot, Sammy

Veel hulp vanuit Nederland
Namens de Mbara Primary School willen wij de kinderen en leiding van de OBS De Weesboom in Amersfoort bedanken voor
hun inzet en betrokkenheid.
Tijdens een themaweek over voeding in de wereld werd Samen Succes gekozen als goed doel voor de opbrengsten van een
afsluitende "hapjesavond".
De leerlingen raakten dusdanig betrokken bij de kinderen in Mbara, dat zij een sponsorloop organiseerden op 19 september
2003, waar ook Sammy Rongo Olengura aanwezig was. Onze verbazing was groot toen er een cheque van maar liefst 2458,03
euro werd overhandigd. Een geweldige prestatie!
Eind 2003 hebben we een briefwisseling geregeld tussen de twee scholen. Dat gaf een persoonlijk accent aan de band die was
ontstaan.
Door een creatieve manipulatie van fotomateriaal is zelfs Sinterklaas afgelopen december op bezoek geweest in Mbara en hij
kwam verslag doen aan de kinderen van de Weesboom.
Wij zijn blij met ontstane band tussen de twee scholen en hopen dat deze nog verder zal groeien.
De stichting Wings of Support, opgericht door vliegend KLM personeel die projekten op KLM bestemmingen ondersteunen,
heeft ons toegezegd de herstelwerkzaamheden van de twee slaapgebouwen te financieren alsook de inrichting met stapelbedden
en matrassen; tevens financiert deze stichting de bouw van de toiletgebouwen.
Zie de website: www.wingsofsupport.org/
Wim Horst, vader van een leerling van de lagere school de Weesboom uit Amersfoort, was zo enthousiast over ons projekt dat
hij met het Sportjongerenwerk ''Cumulus'' 1000 euro heeft verzameld voor Mbara!! Ook is deze sportvereniging van plan op 12
september bij de viering van het 5 jarig bestaan van het Griftpark in Utrecht geld voor Samen Succes in te zamelen.
De Montessori school in Osdorp heeft via Edwin van Dort ook toegezegd om opnieuw een sponsorloop te organiseren, dit zal
in het najaar 2004 zijn.
Edwin is ruim een jaar geleden zelf al eens naar Mbara afgereisd om de situatie daar te bekijken.
Bij de bruiloft van Marco Zoon en Johanna van de Kroonenberg. is i.p.v. een kado aan het bruidspaar, geld gedoneerd voor
onze stichting!!!
Hartelijk bedankt voor alle inzamelingen groot en klein, wij houden jullie op de hoogte van de voortgang en zullen het zo
efficient mogelijk besteden.
SAMMY VERTELT KINDEREN OVER MBARA
Op 15 mei bezochten Sammy, Piet en Dick de de ‘Regenboog’, een lagere school in Dussen. Aan de hand van video
fragmenten vertelde Sammy de 80 aanwezige kinderen over het leven in Kenia en Mbara. Na Sammy zijn verhaal bleven de
vingers omhoog gaan. Er waren veel vragen gerezen. Aan het einde van de bijeenkomst kreeg Sammy van de kinderen drie
dozen overhandigd met schriften, potloden, telramen en verf. Dat kunnen ze goed gebruiken in Mbara. Tevens gaat de school in
mei een sponsorloop organiseren. Ouders, familie en kenissen kunnen dan voor ieder gelopen rondje een bedrag beschikbaar
stellen voor de bouw van de school.

EXTRA HUT GEBOUWD
Enkele jaren geleden nam Piet een klein stukje grond over van zijn vriend Sammy. Hij liet daar een hut bouwen waar hij de
afgelopen jaren woonde tijdens zijn verblijf in Mbara. Op Piet zijn stukje grond heeft Dick nu ook een eigen hutje laten bouwen
door twee broers van Sammy; Joseph en Mozes.
Het hutje is gebouwd zoals alle andere hutten waar de mensen in Mbara in leven. Men begint met het kappen van dikke takken
die dan in een cirkel, van ongeveer vier meter doorsnede, een klein stukje worden ingegraven. Door deze staande takken
worden dunnere takken gevlochten en daartussen worden stenen geklemd. Dit geheel wordt opgevuld met een moddermengsel
en gepleisterd met een papje van modder en koeienpoep. Over de houten spantjes van het puntdakje wordt een dikke laag gras
gelegd en dat maakt het geheel goed waterdicht.

Piet en Dick in de nieuwe hut

JAARVERSLAG 2003
STICHTING SAMEN SUCCES
-------------------------------------------------------------------------INKOMSTEN
Donaties particulier
€ 8423,16
Donaties organisaties
€ 12551,03
- ROC Eindhoven
€ 5173,00
- Osdorpse Montesori school
€ 4120,00
- OBS de Weesboom
€ 3258,03
Legaten
€ 2000,00
-----------Totaal:
€ 22794,19
SCHULDEN
Voorschot in Keniaanse kas

€ 9168,06*
-----------TOTAAL
€ 31962,25
-------------------------------------------------------------------------UITGAVEN:
Org kosten stichting, oprichting, etc.
€ 411,48
Reis en verbl. Kstn veldwerkers
€ 1240,65
Transport bouwmateriaal Mbara
€ 1649,09
Gereedschappen
€ 433,03
Nieuwbouw 2 lokalen
€ 4251,75
Algemene verbetering gebouwen
€ 3781,38
Nieuwbouw lerarenkamer/bibliotheek
€ 5065,51
Schoolboeken en leermaterialen
€ 1392,41
Diversen (med hulp, voedsel, enz.)
€ 139,43
-----------Sub. Totaal
€ 18364,73
LIQUIDE MIDDELEN
Saldo van giro stichting
Saldo in Keniaanse kas
TOTAAL

€ 12647,27
€ 950,25
-----------€ 31962,25

In dit overzicht zijn ook bedragen opgenomen uit 2002. Voordat de stichting was opgericht waren er al activiteiten.

DE STICHTING SAMEN SUCCES
Ons bestuur is te bereiken via het mailadres van voorzitter Petra Munneke:
email: chateauroux@hetnet.nl
Correspondentie-adres:
Stichting Samen Succes
Schip Chateauroux
Oostelijke Handelskade t.o. 31
1019 BL Amsterdam

We proberen dit jaar opnieuw geld in te zamelen voor beter onderwijs aan meer kinderen in Mbara. We hopen op uw bijdrage.
Wilt u de nieuwsbrief doorgeven aan andere belangstellenden?

Donaties kunnen worden overgemaakt naar de girorekening van Samen Succes.
Giro: 9523574
tnv Stichting Samen Succes
Amsterdam
Het bestuur van Samen Succes:
Petra Munneke
Piet de Peuter
Dick van Andel
John Visser
Teun Lagas

	
  

