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VOORWOORD

Aan het begin van het nieuwe jaar zijn wij blij 
dat we u kunnen vertellen dat drie van de negen 
scholen die onze stichting ondersteunt vanaf 
januari 2014 geheel zonder onze financiële 
bijdragen kunnen functioneren. Dit is vanaf 
de oprichting altijd ons streven geweest. Het 
gaat om de lagere scholen van Mbara, Sengelel 
en Chepkondol, die we op diverse manieren 
hebben ondersteund. De drie scholen waren, in 
deze volgorde, de langst lopende projecten van 
onze stichting. Het is dankzij de steun van alle 
donateurs dat op deze scholen de voorwaarden 
zijn geschapen om jaarlijks 1630 kinderen goed 
onderwijs te geven. Dit hebben we toch samen 
bereikt.

Hieronder kunt u lezen hoe we komend jaar 
nog bij de lagere scholen in Temow, Emboghat, 
Ngoyomwo, Chepotwo en Sokogh betrokken 
zullen blijven. Dan kunnen we zeggen dat we 
met z’n allen mede de voorwaarden hebben 
gecreëerd om jaarlijks 3170 kinderen op deze 
vijf scholen beter onderwijs te laten volgen. 
Het streven is om ook deze scholen in 2015 

financieel onafhankelijk van onze stichting te 
laten functioneren. 
De middelbare meisjesschool in Keringet heeft 
uitbreiding van de faciliteiten nodig. We zullen 
ons inzetten om de financiering hiervan rond 
te krijgen. We verwachten dat de middelbare 
meisjesschool vanaf 2015/2016 self supporting 
is, als alle klassen, van 1 tot en met het 
examenjaar in de vierde, worden gegeven. Meer 
over Keringet in een volgende nieuwsbrief of 
op onze site.
 
Daarnaast hebben we dit jaar tijd, energie en 
geld geïnvesteerd in het geven van voorlichting 
over de gevaren van meisjesbesnijdenis, in 
twee waterprojecten en hebben we weer 
studiebeurzen verstrekt. 
In alle bescheidenheid kunnen we zeggen: al 
was/is het dikwijls moeilijk, we hebben toch 
een steentje bijgedragen.

Natuurlijk zijn wij ook blij met de resultaten 
van de hardlopers/sters dit jaar. Bij de 
jeugd werden Faith, Rosefline en Robert 
wereldkampioen en Mercy Afrikaans kampioen.
Hopelijk kunnen zij en anderen in de toekomst, 

>de les begint weer

>dorpspleintje in Sengelel



net als voorbeeld Haile Gebressalassie, via 
sport een bijdrage leveren aan een betere 
wereld.

Deze nieuwsbrief geeft u - samen met die 
van afgelopen september - een goed beeld 
van onze activiteiten en bestedingen in 2013. 
U kunt één en ander bovendien nalezen op 
onze nieuwe website: www.samensucces.com. 

Hierop zullen wij regelmatig nieuwsberichten 
plaatsen, zodat u op de hoogte blijft van ons 
doen en laten. Ook kunt u er lezen wat onze 
plannen zijn voor 2014. We hopen van harte 
dat u ons ook nu zult blijven steunen. Alvast 
hartelijk dank. Veel leesplezier toegewenst.

Het bestuur

• 3 •

> entrée Mbara primary school

BEZOEK AAN MBARA EN OMGEVING
door Piet

In november/december heb ik een bezoek 
gebracht aan West-Pokot om diverse scholen 
en projecten te bezoeken. Hieronder een 
stand van zaken.

Mbara primary school
Vanaf 2014 worden alle leraren betaald door 
de overheid en de gemeenschap. Nogmaals 
bedankt aan iedereen die aan de school 
heeft bijgedragen. Zonder iemand tekort te 
willen doen wil ik toch namens de stichting 
en de inwoners van Mbara speciaal Dick van 

Andel noemen. Dick, de klus is geklaard en dit 
was zeker niet gelukt zonder jouw kennis, 
vriendschap en energie. Bedankt vriend.
Er blijven in 2014 nog twee mensen op de 
Mbaraschool werkzaam die onze stichting 
betaalt, al betreft het geen onderwijzend 
personeel. Dit zijn Joseph de concierge/
klusjesman en Julius zijn trouwe helper. 
Joseph krijgt €70 per maand salaris. Dit is hij 
dubbel en dwars waard, omdat hij alles wat 
stuk gaat repareert en zorgt dat de school in 
goede staat blijft. Ook maakt Joseph stoelen 
en banken voor andere scholen. Julius is een 
ander verhaal. Hij hielp Dick en mij bij de bouw 
van de Mbara school. Omdat Julius inmiddels 
oud is en al die jaren trouw is geweest, hebben 
wij om menselijke redenen besloten om zijn 
dienstverband voort te zetten. Hij zorgt als 
tuinman nog altijd voor het onderhoud van 
de schoolcompound. De school zou ook zonder 
hem kunnen, maar we hebben er voor gekozen 
om hem met €20 per maand te blijven 
ondersteunen. Totaal kost de Mbaraschool de 
stichting dus nog €90 per maand.
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> concierge Joseph                     > tuinman Julius

Temow primary school
In overleg met hoofdleraar Andrew Krop 
is afgesproken dat de gemeenschap per 1 
januari 2014 het salaris gaat betalen van de 
leraar die wij tot nu toe sponsorden. Andrew 
vroeg onze ondersteuning bij het opknappen 
van acht klaslokalen. Hiervoor zijn tachtig 
zakken cement nodig. In 2013 zijn door een 
financiële bijdrage van de stichting twee 
klaslokalen opgeknapt. Hiervoor zijn toen 
twintig zakken cement gebruikt. Een zak 
cement kost €8 in Kenia en dan komt er per 
zak nog €3 voor transportkosten bij. Omdat 
de gemeenschap de salariskosten overneemt, 
heb ik de tachtig zakken toegezegd. Het leek 
wel wat op ruilhandel.

Emboghat primary school
In 2013 is afgesproken dat onze stichting 
voor de bouw van een stafruimte zou zorgen. 
Tijdens het bezoek bleek dat er een begin met 
de bouw is gemaakt. Door hevige regenval was 
transport van de bouwmaterialen in eerste 
instantie onmogelijk. Inmiddels zijn de wegen 
weer begaanbaar en zijn alle bouwmaterialen 
aangekomen. Aannemer Moses heeft mij 

verzekerd dat hij het stafgebouw rond april 
2014 op kan leveren. Ook hebben we voor deze 
school zonnepanelen gekocht. Joseph gaat ze 
installeren zodra Moses klaar is met de bouw. In 
overleg met de gemeenschap is besloten dat zij 
het salaris van de leraar, dat dit jaar nog door 
de stichting werd betaald, vanaf 1 januari 2014 
zullen bekostigen.

Ngoyomwo primary school
Ook in 2014 blijft het nodig om een leraar met 
€30 per maand als bijdrage aan zijn salaris te 
ondersteunen. De school is erg blij met het 
stafgebouw dat in gebruik is genomen.

Chepotwo primary school
Om deze school goed op weg te helpen hebben 
we besloten om in 2014 het volledige salaris 
van een leraar te betalen. Kosten €65 per 
maand.
 
Sengelel primary school
In de loop der jaren is bij deze school een 
boardingschool gebouwd en hebben we tafels, 
schoolbanken, zonnepanelen en kasten 

> klaslokalen in Chepotwo
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geleverd. Ook betaalden we er nog steeds 
een lerarensalaris. Vanaf 2014 is de hulp van 
onze stichting niet meer nodig. Goed nieuws 
natuurlijk.

Chepkondol primary school
Naast de scholen in Mbara en Sengelel gaat ook 
deze school in 2014 geheel zelfstandig draaien. 
De stichting heeft de school de voorbije 
jaren ondersteund middels de bouw van vier 
klaslokalen en een stafruimte. Ook zijn er 
aan deze school zonnepanelen, schoolbanken, 
kasten, tafels, stoelen, boeken en andere 
lesmaterialen verstrekt.

Sokogh primary school
Dit is de school waar mede-oprichter van onze 
stichting en gepensioneerd hardloper Sammy 
Rongo Olengura lesgeeft. In 2013 hebben wij 
deze school ondersteund bij de bouw van twee 
klaslokalen en de aanschaf van boeken. De 
school is in slechte staat en we zouden wel meer 
willen bijdragen aan behoorlijke lokalen. Of we 
dat kunnen doen, hangt af van de financiële 

middelen die onze stichting heeft. We hopen 
dat we hier opnieuw twee klaslokalen kunnen 
bekostigen, want die zijn hard nodig.

Ptarkong primary school
Naast de scholen in de Mbaravallei en het 
schooltje van Sammy, hebben we enkele 

> bouwmaterialen

> hoofd van de school in Sengelel

> schoolgebouw Sokogh primary school

> Sammy en schoolhoofd in Sokogh primary school in 
het enige goede lokaal van de school
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jaren geleden de bouw van twee klaslokalen 
ondersteund in Ptarkong. Vanwege de ligging 
en het feit dat deze school al enige tijd zonder 
verdere ondersteuning van onze stichting 
draait, ben ik er niet op bezoek geweest.

MEISJESBESNIJDENIS
Door Margriet en Petra
 
Tijdens Piets bezoek aan Mbara en 
omgeving is hij mee geweest naar een 
voorlichtingsbijeenkomst over de gevaren 
van meisjesbesnijdenis. Er waren veel mensen 
op deze bijeenkomst afgekomen, meer dan 
zeshonderd! Ons team was in volle sterkte 
aanwezig, met dr Simon, Ruth, Charles, Thomas 
en Sammy. Het was een levendige bijeenkomst, 
met veel discussies en positieve reacties. De 
gedetailleerde tekeningen over de besnijdenis, 
die wij van de stichting van Susan Chebet - 
voorvechtster van vrouwenrechten en nu 
lid van het Keniaanse parlement - kregen en 
kopieerden, werden met veel belangstelling 
bestudeerd.

Het aantal voorlichtingsactiviteiten is 
opgevoerd, omdat dit de tijd van het jaar is 
waarin traditioneel veel besnijdenissen worden 
uitgevoerd. Voordat een informatie-
bijeenkomst kan worden gehouden, bezoekt 
Charles Rotich, soms vergezeld door Ruth, de 

betreffende gemeenschap. Hij overlegt met de 
chief en het schoolhoofd over de aanpak, de 
veiligheid van onze staf en andere praktische 
zaken. Vanaf nu hoeft Charles hiervoor niet 
telkens een pickie pickie (lokale brommertaxi) 
in te huren. De stichting heeft de aanschaf van 
een brommer bekostigd en Charles heeft zijn 
brommerrijbewijs gehaald. Nu kunnen Ruth en 
Charles samen met de brommer op stap. 
Efficiënter en uiteindelijk ook voordeliger. 

> Charles op de brommer

> Maar jullie vrouwen 
organiseren het zelf!”

> Jullie mannen willen de besnijdenis vanwege de bruidsschat!
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Onze voorlichtingsactiviteiten over de gevaren 
van meisjesbesnijdenis worden in deze periode 
ondersteund door het ING Goede Doelen Fonds, 
onder de naam Go girl! Dat die projectnaam 
toepasselijk is, bleek onder andere in november. 
Toen namen tien meisjes uit de Masol Hills 
contact op met Charles en Ruth. Zij wilden niet 
besneden worden en vroegen of de stichting in 
hun gemeenschap informatie wilde komen 
geven. Charles en Ruth  hebben deze meisjes 
uitvoerig voorgelicht en zijn met de chief van 

hun gemeenschap gaan praten, met een grote 
informatiebijeenkomst als resultaat. De tien 
meisjes helpen nu mee met het voorlichten van 
de eigen gemeenschap.
Dit voorval bracht ons weer aan het 
denken of het toch goed zou zijn om in 
het ‘besnijdenisseizoen’ een kantoortje te 

huren, waar mensen met vragen terecht 
kunnen. Dat was aanvankelijk ook ons plan, 
maar omdat de Masol Hills zo’n uitgebreid 
gebied is, vonden we de aanschaf van een 
brommer belangrijker. We zijn er nog niet 
helemaal uit of een kantoortje voldoende zal 
renderen. We onderzoeken het en het zal ook 
afhankelijk zijn van ons budget in 2014.
Naast grote bijeenkomsten hebben Ruth en 
Charles samen in kleiner verband informatie 
verstrekt. Ze zijn bij diverse scholen geweest 

in plaatsen met namen als Chesegan, 
Takaiywa, Ptokon, Sangat en Orolwo. Het zijn 
gemeenschappen in de uitgestrekte gebieden 
rondom Sigor en Lomut in de Masol Hills, op de 
bodem van de Riftvallei.
Roos en Fleur, twee studenten geneeskunde 
die onlangs stage hebben gelopen bij dr Simon 

> landschap Masol Hills

> vrouwen praten mee

>Thomas, Charles en Ruth tijdens een voorlichtingsbijeenkomst

> voorlichtingsbijeenkomst in Atorel



• 8 •

Limangole, zijn naar enkele bijeenkomsten 
meegegaan. Binnenkort kun je een verslag 
van hun stage-ervaringen lezen op  
www.samensucces.com.

WATERPROJECT CHEPOTWO
Hieronder volgt een verslag van het 
waterproject in Chepotwo van de hand van 
Anyong Wilson, schoolhoofd van de plaatselijke 

lagere school. Ook Terry, die het project namens 
onze stichting coördineerde, heeft ons over 
de voortgang van het project gerapporteerd. 
Bij deze willen we Terry hartelijk bedanken 
voor zijn inzet. Hij heeft veel moeite gedaan 
om de belangen van de gemeenschap veilig te 
stellen. Het oprichten van een nieuw pipeline 
management committee en de samenwerking 
met gerespecteerde bewoners waren  
belangrijk bij de onderhandelingen over de te 
kiezen aanpak, de inzet van de bewoners en bij  
het oplossen van conflicten. Zijn rapportage 
kunt u terugvinden op www.samensucces.com. 

Report for Yas Water Project from 26th April 
2013 – 5th September 2013

1. Introduction
Water is a basic need in all living things. Human 
beings and other animals need water, for human 
activities and for drinking. Yas and Chepotwo 
School Community at large has something to 
remember in their future life for the long 
awaited day like for this day, it is history to 
the next coming generation after long time of 
water shortage. But now the community has 
access to clean and available water, despite the 
fact that children and women will now rest and 
enjoy fetching water nearby. This is as a result 
of the helping hand from a wellwisher and 
heart founded good samaritan. 

2. The project
Yas water project started early enough, after 
the entire community approached Madam 
Petra to support them to bring water to their 
places, for what they have been going through, 
especially the issue of fetching water for both 
family affairs and their animals, from one of 

> Het water is een zegen voor vrouwen en kinderen.

> Terry
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the rivers called Sostin, ten kilomters from 
where they live.
Due to what Madam Petra saw concerning 
women carrying twenty liters of water using 
their backs, having to walk three hours 
every time, she accepted to fund the people. 
Petra therefore encouraged people to show 
unity and co-operation towards the project 
and work together with the contractor and 
the pipeline committee.
The contractor and the committee surveyed 
and started clearing it. In the work plan it 
was decided to work two days per week, 
Thursday en Saturday. 26th April became the 
first day of the work plan, the junction box 
was constructed. Digging followed frequently 
according to the days of the week agreed on.

3.  Challenges/difficulties
The work took a long time due to the 
topography of the land which had lots of 
valleys, bushy and rocky, to pass through 
during the exercise. These made people 
to face rough times when it came to 
transportation of materials such as pipes, 
gravels, cement, metal wire and sand soil. 

Hunger was the major problem which 
forced people to do little job but it did not 
make them surrender but they learned to 
persevere and decide to work under the 
policies they made during their meetings.

4. Lessons learned
People at large have learnt that co-
operation, hard working and unity brings 
success. People also have learnt to acquire 
knowledge and skills of how to join pipes, 
how to ment where there are black spots 
and places where pipes run across the steep 
rocks. They also positively responded towards 
project contributions of fifty shillings every 
month per household.

5. Achievement and succession
The availability of water within our school 
and the entire community in large is like a 
dream to the majority but is a real succession 
to our mums, who have been encountering 
problems for fetching water from long 
distances. Now the arrival of plenty of water 
nearby has made them, together with young 

> water in Chepotwo (in grijs T-shirt Anyong)

> ook schoolkinderen zijn blij met het water
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kids, to carry only light containers but not 
heavy containers anymore like before. We are 
very happy for the goal achievement on 5th 
September 2013.

6. Future endevours
As Yas entire community our expectation is 
eyeing on tank installation, fencing, water 
points, cattle dam and extension of water. Even 
celebration is highly concerned.

7.  Conclusion
I hereby on behalf of the entire village say thanks 
for what you have done together with your 
sponsors to us, but I believe lots of thankings 
are yet to be presented: come celebrate!

Thanks in advance.
Anyong Wilson, Chepotwo Primary School

ACTIES
Cordaid heeft het bedrag dat Local Heroes ons 
heeft geschonken t.b.v. de Keringet Winners 
Girls High School en dat leerlingen van het 
Segbroeck College bij elkaar hadden gefietst, 
aangevuld tot € 8000,-. Wij zijn hier heel blij 
mee! Het geld is inmiddels goed besteed aan 

lesmateriaal en schoolbanken voor het nieuw 
te starten derde leerjaar. Daarnaast willen 
we graag onze maandelijkse donateurs en 
eindejaarsdonateurs noemen. Jullie trouwe 
bijdragen vormen een mooie basis voor onze 
werkzaamheden.

Iedereen hartelijk bedankt!

Organiseert u een actie om geld te werven voor 
Samen Succes? Wellicht kunt u onze nieuwe 
brochure gebruiken om mensen te informeren 
over onze activiteiten. U kunt de brochure in 
veelvoud bij ons bestellen of zelf downloaden op 
onze site www.samensucces.com.
U kunt Samen Succes ook financieel ondersteunen 
door een pakketje mooie ansichtkaarten te 
kopen. Hoe u dat kunt doen, lees op pagina 12. 

> na het trainen en eten werken de meiden in Keringet 
aan hun huiswerk

> lunchtijd in Keringet



FINANCIEEL JAARVERSLAG
saldo op hoofdrekening per 1-1-2013  €   2.509
------------------------------------------------------------------------------
UITGAVEN Mbara en omgeving
salarissen onderwijzers t/m jan 2013 €  4.241
bouw/afbouw scholen Sostin, Emboghat, Temow en Chepotwo -   10.775
medische hulp (voorlichting meisjesbesnijdenis) -    5.752
waterprojecten -    6.540
beurzen voor middelbare en hogere scholen -    6.004
administratie, bank, drukkosten brochures en ansichtkaarten -     1.494
reis- en verblijfkosten (via eigen donatie) -     1.420
diverse kleine ondersteuningen (golfplaten, waterleiding, banken) -        491
totaal € 36.717

UITGAVEN Keringet Winners Girls Highschool
salarissen, voedsel, leerboeken, schoolbanken en stoelen € 28.241

totaal uitgaven € 64.958
------------------------------------------------------------------------------ 
INKOMSTEN
giften particulieren €  13.613
giften diverse bedrijven -   19.745
Cordaid -     5.000
Coast tot Coast sponsortoer -      2.100
Local Heroes -     3.000
Stichting Altijd Verder (Dolf Jansen) -     7.000
ING goede Doelen Fonds -   10.000
Stichting de Hertoghinnen -        700
Wereldwinkel Purmerend -     3.000
Global Sports Communication (voor atleten) -     1.400

totaal inkomsten €  65.558
------------------------------------------------------------------------------
LIQUIDITEIT
banksaldo per 1-1-2014 €  3.109

• 11 •
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COLOFON
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: Margriet Jeninga

Stichting Samen Succes
t.a.v. Petra Munneke
email: petramunneke@gmail.com
tel: 020 4185663
schip Chateauroux
Javakade 73
1019 SZ  Amsterdam
www.samensucces.com

giften: 
IBAN: NL81 INGB 0009523574 
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

Ansichtkaarten bestellen
Je kunt Samen Succes steunen door ansichtkaarten te kopen. 
Een pakketje met acht kaarten van 13x18cm kost € 8,50. 
Portokosten zijn inbegrepen. De opbrengst gaat naar de projecten 
in Kenia.  Je kunt de kaarten bestellen door een email met je naam 
en adres en het aantal pakjes kaarten te sturen aan 
margriet@margrietjeninga.nl 
Je kunt het bedrag (€ 8,50 x aantal pakjes) overmaken op 
IBAN: NL81 INGB 000 95 23 574 t.n.v. Samen Succes in Amsterdam. 
Zodra we geld hebben ontvangen, sturen we je het setje kaarten.


