WILT U ONS ONDERSTEUNEN?
Giften zijn welkom op bankrekening NL81
INGB0009523574
t.n.v. Samen Succes in Amsterdam.
Meer informatie over Samen Succes vindt u op:

www.samensucces.com
of u kunt contact opnemen met:

STICHTING SAMEN SUCCES
Schip Chateauroux, Petra Munneke
Javakade 73, 1019 SZ Amsterdam
email: petramunneke @gmail.com
tel. 020 4185663
vormgeving > kees reniers > info@keesreniers.nl

Samen Succes is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling, een ANBI. Daardoor kunt u uw gift geheel of gedeeltelijk
in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen. Ook hoeft u geen successierecht
of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen aan de Stichting.

STICHTING SAMEN SUCCES
Stichting Samen Succes ondersteunt scholen en geeft voorlichting over risico’s van
meisjesbesnijdenis in West-Pokot, een droge en geïsoleerde streek in Noord-Kenia.
Ook heeft Samen Succes een middelbare meisjesschool opgericht in Keringet.
Zo krijgen meisjes er de kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen.
De stichting is ontstaan uit vriendschap tussen twee hardlopers: de Keniaanse
Sammy Rongo Olengura en Piet de Peuter, die elkaar in 2002 in Kenia ontmoetten.

West-Pokot: onderwijs en voorlichting
West-Pokot is een droge streek in het noordwesten van Kenia. Geld speelt bijna geen rol
in de gemeenschappen hier. Mensen leven van wat ze naast hun hut verbouwen, er zijn
nauwelijks bronnen van inkomsten. Het leven is traditioneel, met een ondergeschikte rol
voor vrouwen. Toch verrichten zij het meeste werk, zowel thuis, op de akkers als (soms)
op de markt. Meisjes worden besneden en op zeer jonge leeftijd uitgehuwelijkt tegen een
bruidsschat. Vaak verlaten zij de school vroegtijdig. Bij de Keniaanse overheid heeft deze
streek, vanwege de ligging en de armoede, geen prioriteit.
Hardloper Sammy Rongo komt uit Mbara, een
dorp in een hoog gelegen vallei. Hij wilde graag
dat alle kinderen uit zijn dorp naar school konden gaan. Zo begon onze betrokkenheid bij de
inwoners van West-Pokot.
Sinds de oprichting in 2002 steunt Samen
Succes de lokale bevolking bij het bouwen van
klaslokalen, stafgebouwen, schoolbanken en de
aanschaf van lesmateriaal. We werken op kleine
schaal, samen met een lokale aannemer en
kopen de bouwmaterialen lokaal in. De bevolking
helpt vrijwillig mee om de kosten zo laag mogelijk te houden. We besteden veel tijd aan het ter plaatse begeleiden van projecten en we hebben
een persoonlijke band met betrokkenen.
Ook geven we beurzen aan talentvolle leerlingen die door willen leren, maar daarvoor zelf de
financiële middelen niet hebben. Door te studeren versterken jonge vrouwen hun maatschappelijke positie en zij ontvangen meer respect uit de gemeenschap.
De investeringen in onderwijs helpen ons bij het realiseren van een ander doel: het terugdringen
van meisjesbesnijdenis via het geven van voorlichting. In Kenia is meisjesbesnijdenis verboden,
maar de mensen uit Pokot zetten deze traditie bij gebrek aan informatie vaak voort. Ze zijn zich
niet bewust van de vele risico’s die deze praktijk met zich meebrengt. Men gelooft dat een meisje
door besnijdenis een echte vrouw wordt. Door de geïsoleerde ligging kan deze mythe voortleven.
Samen met de gezondheidsposten organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten. We kiezen voor een
geïntegreerde aanpak. Zaken als anticonceptie, opvoeding, man-vrouwverhoudingen en het belang
van onderwijs komen ook aan de orde. Simon Limangole is coördinator van de gezondheidsposten.
Ruth Loseker is maatschappelijk werkster en geboren en getogen in Mbara. Zij leiden de bijeenkomsten. Charles Rotich, ook afkomstig uit de streek, organiseert het project ter plaatse.
Het blijkt dat het aantal meisjesbesnijdenissen gestaag afneemt, zodra mannen en vrouwen
begrijpen wat de werkelijke gevolgen zijn. Wel is het van belang dat de bevolking gezamenlijk
hierover beslist en te komen tot een alternatief ritueel om de overgang van meisje naar vrouw

te markeren. De invoering hiervan maakt het
afschaffen van meisjesbesnijdenis mogelijk en
geaccepteerd. Een ontwikkeling waar velen in
de Mbara-vallei inmiddels trots op zijn.
Nieuw aandachtsgebied is de Masol Hills.
Hier leven de Pokot-nomaden, die rondtrekken
met hun vee. Meisjesbesnijdenis vindt nog op
grote schaal plaats. Ruth, dr. Simon en Charles organiseren maandelijkse voorlichtingsbijeenkomsten in dit ruige, hete gebied. Ruth woont en werkt nu bovendien in Lomut, een afgelegen
dorp in het midden van de Masol Hills. Zij heeft een hutje als kantoor waar jongeren, ouders
en docenten haar benaderen voor advies. Meisjes die zich niet willen laten besnijden én besnijdsters zoeken haar op. Versterking is gewenst. Andere instanties zijn nog niet werkzaam in
deze streek, maar we blijven zoeken naar samenwerking, bijv. met Amref.
Het informeren van de bevolking in West-Pokot vraagt continue aandacht, een oude traditie is
niet zomaar verdwenen. Ons Keniaanse team is zeer gemotiveerd om die aandacht te geven.

Onderwijs voor talenten
In Keringet hebben we in 2011 een middelbare
meisjesschool voor hardloopsters opgericht: de
Keringet Winners Girls Highschool. De atletes
zijn afkomstig uit arme families. Door hier naar
school te gaan, kunnen zij samen trainen. Het
project komt voort uit onze passie voor onderwijs aan meisjes en voor hardlopen. We werken
samen met Global Sports Communication van
Jos Hermens. Wij zijn verantwoordelijk voor
de school, zij voor het trainingskamp en het
hardlopen. Zo helpen we atletes om hardlopen
te combineren met scholing, zodat ze ook na hun hardloopcarrière een zelfstandig bestaan
kunnen opbouwen.
Daarnaast sponsort Samen Succes het schoolgeld van diverse meisjes uit arme gezinnen in de
omgeving. Hun talent ligt meer bij leren dan hardlopen.
In de intensieve opbouwfase heeft de school veel ondersteuning van donoren ontvangen. De
organisatie staat, alle klassen zijn gevuld, de eerste groep leerlingen heeft met een diploma
de school verlaten. Nu kunnen we ons richten op kleine kwaliteitsverbeteringen. Ook blijven
sponsoren nodig die het schoolgeld van getalenteerde meisjes van zeer arme komaf voor hun
rekening willen nemen. De atletes hebben al mooie resultaten behaald. Ze zijn uitgekomen op
nationale, Afrikaanse en wereldkampioenschappen, Faith Kipyegon zelfs op de Olympische
Spelen. Met deze aansprekende resultaten inspireren de meisjes anderen.

