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

VOORWOORD

Eind 2014 schreven dertig leerlingen uit
Amsterdam brieven aan leerlingen van
de lagere school in Mbara. De kinderen van groep 6b van de Nicolaas Maesschool
- probeerden zich een voorstelling te
maken van het leven onder zulke andere
omstandigheden in Kenia. Ze stelden
zichzelf in hun brieven voor en vroegen
kinderen in Mbara naar hun leven. Petra
nam de mooi versierde brieven mee tijdens
haar werkbezoek aan Mbara in december
2014 (waarover u hieronder meer kunt
lezen). De kinderen in Mbara vonden het
erg leuk dat de Amsterdamse kinderen
belangstelling voor hen hadden. Ze schreven
persoonlijke antwoordbrieven, over hoe
ze hun verjaardag vieren, tanden poetsen,
het aantal broertjes en zusjes, schoon
drinkwater, vrijetijdsbesteding, hun

favoriete vak op school, of ze werken na
schooltijd, of autisme bij hen bestaat, wat
ze later willen worden enz.
Tijdens het werken aan hun brieven waren de
kinderen van groep 6b steeds nieuwsgieriger
geworden naar hun leeftijdgenootjes in
Mbara. De Nederlandse kinderen waren dan
ook zeer opgetogen toen de brieven na
een lange reis hen uiteindelijk bereikten.
Eenieder las trots zijn persoonlijke
antwoordbrief voor aan de klas. Dit
bijzondere project maakte duidelijk dat
kinderen kunnen verschillen, maar ook veel
overeenkomsten hebben: ze spelen met
leeftijdgenootjes, gaan naar school, dromen
over hun toekomst, ontwikkelen zich. En
kinderen in Mbara zijn zeker niet zielig…
Een mooi project over wederzijds begrip en
inlevingsvermogen.
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In Pokot en in Keringet zien we dat door
onderwijs kinderen durven dromen over
een betere toekomst. Onderwijs is de
sleutel tot verandering en verbetering van
leefomstandigheden. Via de scholen kunnen
we jongeren en hun ouders bovendien
bereiken met informatie over de risico’s
van meisjesbesnijdenis en aanverwante
zaken. We zullen dit jaar dan ook scholen
blijven ondersteunen en informatie blijven
geven over meisjesbesnijdenis. Onze
aandacht zal zich meer richten op gebieden
waar dit nog relatief veel voorkomt en
waar scholen in zeer armoedige staat zijn,
zoals in de Masol Hills en Kokwotendwo. In

Keringet maken de leerlingen dit jaar voor
het eerst eindexamens; het wordt daarmee
een bijzonder jaar. Ook staan er belangrijke
hardloopwedstrijden op het programma
voor onze jonge atletes.

WERKBEZOEK DECEMBER 2014

Via Charles zijn roots en contacten hier,
kon hij via via contact maken. Het
wantrouwen van deze vrouwen naar ons
team was aanvankelijk groot, omdat
ze bang waren via hen door de overheid
bestraft en gevangen gezet te worden.
Het team nodigde de vrouwen uit voor
een bijeenkomst van drie dagen, inclusief
maaltijden. Ruth heeft er eerst twee dagen
voor uitgetrokken om het vertrouwen van
deze vrouwen te winnen. Zij vertelde ook
over haar vrijwillige besnijdenis toen zij
veertien was. Ruths ouders, als een van de
weinige in Mbara, verboden haar zich te
laten besnijden. Ruth wilde toen niet de
enige in haar klas zijn die niet besneden
zou worden. Zij ontsnapte aan moeders
toezicht en heeft zich laten besnijden. Haar

Begin december heeft Petra een
werkbezoek gebracht aan Mbara en
omstreken. Yvonne Welzen van Wings
of Support vergezelde haar op deze
tiendaagse tocht. Een verslag van Yvonne
kunt u verderop in deze nieuwsbrief lezen.
Het verslag van Petra volgt hieronder.

• Meisjesbesnijdenis
Afgelopen jaar is er weer veel gebeurd.
De voorlichtingen over FGM is door ons
lokale team - Ruth, Charles en dr. Simon
- vanaf september geïntensiveerd. In
november, december en januari vinden
de meisjesbesnijdenissen hier plaats. Een
nieuwe aanpak en uitdaging waren de
besnijdsters uit Masol Hills te benaderen.

Maar eerst willen we u vertellen wat wij in
2014 hebben ondernomen. We hebben dit
jaar veel ondersteuning ontvangen van
onze donateurs, bedrijven en stichtingen.
We zijn u daarvoor zeer dankbaar! Wat wij
in 2014 met uw steun hebben gedaan, kunt
u in deze nieuwsbrief lezen.
Het bestuur
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ouders waren ziedend, ook op de besnijdster.
Later besefte Ruth wat de gevolgen waren
van deze besnijdenis en is ze dus een groot
tegenstander geworden van dit gebruik.
Met dit verhaal en begrip voor de
onwetendheid van de besnijdsters, wist

opbouwen met deze vrouwen. Omdat Ruth
een soort vraagbaak werd voor deze vrouwen
en hun streekgenoten besloot Ruth in elk
geval tot maart in deze streek te blijven. De
stichting betaalt de huur voor een huisje/
kantoortje voor haar, alwaar men voor
advies kan komen, bijvoorbeeld met allerlei
vragen over familiezaken, geboorteplanning,
scholing, opvoeding etc.

Tijdens ons bezoek in december zijn we
bij twee FGM-voorlichtingsbijeenkomsten
geweest. Altijd weer indrukwekkend. Door
de bijeenkomsten durven meisjes, vrouwen
en mannen zich tegen dit gebruik uit te
> Voormalige besnijdsters verbranden gezamenlijk hun messen
spreken. Mooi was een toneelstukje en
Ruth het vertrouwen van deze vrouwen te statement van vijf meiden om zich niet
winnen. De volgende dag kwam dr. Simon
meer vertellen over de fistels, urineverlies,
meer kans op zware bevallingen etc. Hij
vertelde ook over de jonge meisjes die
na de besnijdenis uitgehuwelijkt worden
voor koeien, te jong zwanger raken, zware
bloedingen krijgen tot mogelijk sterfte aan
toe. Na afloop van de driedaagse bijeenkomst
kregen ze een deken, hetgeen een groot
goed is in deze streek. Ze waren er heel blij
> Ruth deelt dekens uit aan de voormalige besnijdsters
mee. Afgesproken werd in december nog
een weekend te houden en dat de vrouwen, te laten besnijden. Zij stelden dat - wat
die overtuigd waren dat dit gebruik nu anderen er ook van zouden zeggen - zij de
afgeschaft moest worden, hun messen school zouden afmaken en zo ver mogelijk
dan samen ritueel zouden verbranden. 27 wilden doorleren. Ze wilden zoveel mogelijk
andere meisjes ervan overtuigen dat FGM
Besnijdsters hebben dit inderdaad gedaan.
slecht voor het lijf is en onderwijs de enige
Ruth was erg blij met dit resultaat en mogelijkheid om vooruit te komen!
het goede contact dat ze heeft kunnen Met Ruth, Charles en dr. Simon hebben we
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het programma tot maart doorgenomen.
Van december tot en met februari zijn nog
tien bijeenkomsten georganiseerd in Masol
Hills en omstreken.

> Dr. Simon tijdens het seminar in Sostin

> Zingen tegen de besnijdenis

> Iedereen komt luisteren

> Vrouwen in Masol Hills

• Alternatief ritueel
De vrouwen in Sustin hadden vorig jaar
al gezegd in december een alternatief
ritueel te willen houden voor de meisjes
die volwassen worden, maar zich niet willen
laten besnijden. De Sustin vrouwengroep
en Ruth hebben een seminar van een
week gehouden. Tijdens deze week worden
allerhande vrouwenzaken besproken, zoals
seksuele voorlichting, man-vrouw rollen,
opvoeding en cultuur. Tot voorheen werd
een dergelijke bijeenkomst afgesloten met
het besnijdenisritueel, ditmaal met een
alternatief ritueel. Het was voor het eerst
dat dit in de Mbara vallei zo werd gevierd.
95 meisjes hadden zich ingeschreven voor
het seminar. Van onze kant hebben wij voor
het feestmaal een zak rijst, bonen en twee
geiten en kleine presentjes bekostigd. De
ouders, medeleerlingen, jongens, chief, local
leader, leraren, verpleger, priester; iedereen
was aanwezig. Helaas hebben Yvonne en ik
de dag niet kunnen meemaken, maar ons
team wel. Het was een heel indrukwekkende,
vrolijke dag. Volgend jaar is hier weer een
viering gepland.
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• Scholen Kokwotendwo
In Kokwotendwo had ik de eer het derde
klaslokaal van de middelbare school te mogen
openen. Groot feest en waardering. Doordat
we de bouw via dr. Simon hebben laten lopen,
hebben we dit lokaal neer kunnen zetten
voor € 7700, hetgeen een zeer scherpe prijs
is.
> Petra opent de school

goed kennen aldaar. Er zal wellicht eens een
pot verf, plank of zak spijkers uit de boot
vallen, maar dat zij zo… Goede moed houden
en geïnspireerd blijven door de dingen die
goed gaan, door de studenten, leraren en
ouders die met zo weinig middelen hun
stinkende best doen en nog positief blijven
ook.

> Rijst met geit

Dit hebben we ook publiekelijk gemaakt
omdat een ander klaslokaal € 11.000 heeft
gekost als gevolg van corrupte provinciale
ambtenaren en tussenaannemers. Dit was
weliswaar overheidsgeld en bijeen gezameld
geld van de gemeenschap, maar het blijft
heel frustrerend dat dit gebeurt. Ten eerste
voor de mensen zelf, maar ook voor ons.
Tegen dit soort dingen blijf je hier aanlopen,
maar dat geldt niet alleen voor Pokot… De
conclusie naar aanleiding van discussies
over dit onderwerp blijft altijd: de kinderen
kunnen er niks aan doen, onderwijs blijft de
enige hoop. Wij proberen het geld dat wij
besteden zo direct mogelijk in hardware om
te zetten en de bouw te laten aannemen
voor een vaste prijs via een persoon die we

In Masol Hills en Kokwotendwo, waar FGM nog
veel voorkomt, kregen we een aanvraag om
deze nog zeer achtergebleven scholen te
steunen. Het gaat nu om een stafgebouw,
twee klaslokalen, schoolbankjes, boeken
etc. We willen dat graag doen en zoeken hier
sponsorgelden voor, bij elkaar een bedrag
van bijna € 20.000. Voor vier leerlingen,
wiens ouders het schoolgeld niet konden
betalen en voor twee meisjes die van huis/
hut waren weggelopen om aan besnijdenis
te ontsnappen, hebben we een deel van het
schoolgeld kunnen sponsoren.

• Scholen in Mbara en omstreken
In Mbara en omstreken hebben we het
nieuwe stafgebouw in Emboghat kunnen
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doorleren. De golfplaten keuken was klaar,
geen luxe als je bedenkt dat de school op een
winderige koude berg ligt, op 2400 meter
hoogte. Kosten € 50.

> Petra en Yvonne bij een bijeenkomst over meisjesbesnijdenis

aanschouwen. Prachtig! Ook had timmerman
Recha de tafels en stoelen hiervoor
getimmerd, een grote vooruitgang voor
de school. Ook het klaslokaal in Sokogh, de
school waar Sammy lesgeeft, was in gebruik.
Beide projecten hebben we afkunnen maken
dankzij de steun van € 7.5000 van Wings of
Support. Yvonne Welzen kon het namens WOS
checken, goedkeuren en de dankbetuigingen
in ontvangst nemen.

> De bouw van de klaslokalen vordert gestaag

In Kapsoo was aannemer Musa hard bezig
met de bouw van twee klaslokalen. Hij
verwacht hiermee in maart klaar te zijn.
Ook hadden we hier twee zonnepanelen
bekostigd voor de twee hoogste klassen.
Zo kunnen de leerlingen hier ‘s avonds nog

> Keukentje
in Kapsoo

> Nieuwe tafels en stoelen
voor het stafgebouw

• Zorg
Mama Josefine, de verlamde vrouw, hebben
we weer bezocht. Ze heeft last van
doorligwonden. We hebben pijnstillers voor
drie maanden gekocht. Haar dochter zorgt
voor haar, haar kleinkinderen zitten vaak
om haar heen.
Nicolas kwam trots de geheelde wond laten
zien; zijn onderarm was twee jaar geleden
verbrand, daarna is het gaan ontsteken, zijn
arm moest uiteindelijk in Eldoret afgezet
worden. Wij hebben vorig jaar een deel van
de ziekenhuiskosten bijgedragen zodat de
wondbehandeling afgemaakt kon worden.
Een moeder en zoon kwamen al twee jaar
geleden naar ons toe. Haar zoon loopt
mank als gevolg van een verkeerd gegeven
vaccinatie na de geboorte en dit wordt
erger. Alleen fysiotherapie kan helpen,
aldus de dokter, maar dat wordt alleen in
Kapenguria gedaan, op een dag reizen. Dat
betekent extra kosten: € 8 heen en € 8
terug, overnachten en eten € 6 per persoon

•7 •

per dag. Wij hebben deze kosten voor onze
rekening genomen. Zij kunnen er nu een
week heen gaan en oefeningen krijgen voor
thuis. Hopelijk helpt het iets.
Via www.icarepads.com hebben we dertig
maandverband setjes als proef uit kunnen
delen. Er is nl veel schooluitval van meisjes
tijdens de menstruatieperiode. Papieren
maandverband en tampons zijn niet te
krijgen of onbetaalbaar voor deze streek.
Meisjes blijven dan vaak in de hut en ze
gebruiken simpele doeken. Maar daarmee
kun je niet naar school.
Een kleine Keniaanse onderneming maakt
nu wasbaar, goed absorberend, betaalbaar
maandverband. We bekijken of dit een
oplossing is voor de meisjes, zodat zij niet
elke maand een aantal dagen school missen.
Een aantal van deze sets hebben we gegeven
aan de voorvechtsters tegen de FGM en aan
arme leerlingen. Mocht het bevallen dan
kunnen ze het zelf kopen voor € 3 en daar
zou je een jaar mee kunnen doen.

> Ruth geeft informatie over maandverband in het nieuwe
klaslokaal in Kokwotendwo

> Een beurs voor Rachael Chepkemoi

• Beurzen
Bij elk bezoek komen veel studenten op ons
af om ondersteuning te vragen. Het blijft
een schier onmogelijke opgave voor ouders
om de middelbare school (jaarlijks rond de
€ 300) en daarna een vervolgopleiding te
bekostigen (tussen de € 400 en € 900 per
jaar). Recht op onderwijs en studie bestaat
hier helaas nog niet. Je zou het eenieder
gunnen, maar hoe?
Tijdens ons bezoek hebben we aan twaalf
studenten een deelbeurs kunnen geven,
variërend van € 50 tot € 250. Twee
studenten die voor leraar hebben gestudeerd
en die wij hebben geholpen met het lesgeld,
hebben hun studie afgerond, zij geven nu
vrijwillig les en krijgen vergoeding van de
gemeenschap, totdat zij door de overheid
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worden aangenomen. Heel blij waren we ook
met het bericht dat Festus, een door ons
gesteunde, zeer verlegen economiestudent,
een baan bij de provinciale overheid heeft
kunnen bemachtigen. Een hele kunst, want
meestal heb je er een paar kruiwagens,
contacten dan wel geld voor nodig om
de schaarse banen die er zijn, te kunnen
krijgen. Sinds de herindeling van provincies
en gezag (nieuwe grondwet) zijn de kansen
> Atletes in de schoolbanken
op een baan voor de plaatselijke bevolking
gelukkig iets toegenomen. Johnathan Karita, Het stafgebouw is opgeleverd naar ieders
afgestudeerd in Landbouw, heeft nu al twee tevredenheid en al volop in gebruik. Door
tijdelijke contracten gekregen. Hoopvol.
onderzoek naar de juiste locatie van het
laboratorium is de bouw hiervan vertraagd.
Dit lokaal zal nu in het voorjaar worden
KERINGET WINNERS GIRLS
opgeleverd. We hebben het Ministerie van
HIGHSCHOOL
Onderwijs van deze vertraging op de hoogte
gesteld.
In januari van dit jaar is de vierde klas van In de volgende nieuwsbrief hopen wij jullie
start gegaan op de Keringet Winners Girls de exacte cijfers met betrekking tot het
High School. Dat betekent dat nu alle vier aantal studentes, inkomsten en uitgaven
de leerjaren zijn vertegenwoordigd op onze van de school te doen toekomen. Vanwege
school. Het wordt een spannend jaar, met persoonlijke omstandigheden van Piet en
aan het eind voor het eerst eindexamens Levina kunnen wij dat nu niet doen. Tijdens
en dus ook eindexamenresultaten. In Kenia de laatste week voor de schoolvakantie
vergelijkt men scholen en individuele kreeg Levina plotseling te horen dat haar
leerlingen graag met elkaar, het is de moeder met zeer ernstige hartproblemen in
gewoonste zaak van de wereld. De school zal het ziekenhuis was opgenomen. Levina heeft
er dus op worden ‘afgerekend’. Omdat de toen alle spoedzaken voor school geregeld
resultaten tot nu toe tevreden stemmen, en is, na overleg met Piet, naar Kisumu
kunnen we met een gerust hart de vertrokken om bij haar moeder te zijn.
eindexamens tegemoet zien.
Omdat de school in december gesloten was in
verband met schoolvakantie en Piet de kerst
Dit jaar stond de bouw van de stafruimte in Nederland wilde doorbrengen, besloten
en het laboratorium op het programma. zij om begin januari de administratie
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Levina is gelukkig weer terug in Keringet
en heeft ons laten weten dat we ons geen
zorgen moeten maken over de school.
Levina wil net zoals Faith bij het
hardlopen ook graag goud met de school
halen. Met zilver neemt zij geen genoegen.
Het is ook mooi om te zien dat Levina
en Faith ieder op hun eigen gebied met
100 procent inzet, discipline, liefde en
doorzettingsvermogen elke dag hard werken
om de doelen die ze zichzelf hebben gesteld,
te bereiken. Op het moment dat Piet
weer in Kenia is, gaat hij samen met
Levina het afgelopen schooljaar evalueren
en stellen wij jullie daarvan op de hoogte
via een schrijven op onze website
(www.samensucces.com).
Hopend en vertrouwend op begrip dat we nu
niet volledig zijn, willen de staf en studentes
een ieder bedanken die in 2014 een steen(tje)
heeft bijgedragen om goed onderwijs op
school mogelijk te maken.

(Copyright China Photo Press)

en boekhouding over 2014 af te ronden.
Piet stond begin januari klaar om weer
naar Kenia te vliegen, maar een dag voor
vertrek overleed zijn zoon Martijn. Een paar
dagen na de crematie van Martijn kreeg
Piet een hartinfarct. Een dramatisch begin
van 2015 voor Piet. Hij is inmiddels gedotterd
en aan het revalideren. Wanneer Piet weer
naar Kenia vertrekt is nog niet helemaal
duidelijk.

> Faith concentreert zich tijdens de
wereldkampioenschapen cross

HET SPORTJAAR 2014

In 2014 waren verschillende atletes van onze
school en atleten van onze groep succesvol
bij internationale toernooien en wedstrijden.
Wie mochten er via het Keniaanse team of
via Global Sports Communication in 2014
deelnemen aan internationale wedstrijden?
In willekeurige volgorde zijn dat: Mike,
Jackeline, Geoffrey, Faith, Gilbert, Rosefline,
Robert, Beatrice, Patrick, Amos, Joan,
Johnathan, Winfred en Cornelius. Om alle
resultaten van deze veertien sporters en
sportsters te gaan benoemen is iets teveel
van het goede, daarom de medaille oogst:
- Faith: 3x GOUD: Afrikaanse cross
kampioenschappen, 4x1500m estafette
op de wereldkampioenschappen en op de
1500m bij de Commonwealth Games
-	Rosefline: GOUD op de 2000m steeple
chase bij de Olympic Youth Games.
	ZILVER op de 3000m steeplechase bij de
wereldkampioenschappen junioren
-	Amos: ZILVER op de 2000msteeple chase
bij de Olympic Youth Games
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- Joan: BRONS op de 3000m steeplechase bij
de Commonwealth Games.
-	Ook de winst van Robert op de 800m bij de
Diamond League wedstrijd in China is het
vermelden waard.
Het is niet allemaal succes wat de klok
slaat. Sommige meisjes boekten te weinig
vooruitgang in hun sportcarrière en na
overleg met coach Charles en Global Sports
Communication kregen zij het advies om
hun energie aan onderwijs te geven i.p.v.
hardlopen. Natuurlijk is dat een teleurstelling
voor de meisjes, ouders, coach en anderen die
hun energie daarin hebben gestoken. Toch
denken wij dat dit een wijze beslissing is
geweest omdat doorgaan uiteindelijk voor
die meisjes meer frustratie zou hebben
gegeven. Het blijft topsport en slechts een
enkeling haalt uiteindelijk de top. Mooi is wel
dat de meisjes die nu afvallen in de sport wel
hun school kunnen afmaken zodat ze dadelijk
niet met lege handen staan.
Ook 2015 zal weer een spannend jaar worden
met de wereldkampioenschappen veldlopen
en op de baan voor senioren en de wereldkampioenschappen voor de jeugd op de baan.
Atletes, atleten, coaches en andere
betrokkenen: succes!

> Yvonne en Ruth demonstreren het maandverband

en jongeren over de gehele wereld en wil
hulp bieden daar waar het het meest nodig
is: scholing, onderdak en medische zorg. De
meeste projecten zijn op korte afstand van
het crewhotel van de KLM-bemanning. Niet
veel projecten zijn zo verafgelegen als dit
project.
Wings of Support heeft reeds eerder
projecten van de stichting Samen Succes
gesteund, maar nog nooit eerder was een
projectcoördinator ter plekke geweest om
met eigen ogen te zien hoe de hulp werd
geboden. Aan mij dus de eer!
Op 3 december vertrokken Petra Munneke
en ondergetekende voor de reis naar
Pokot. Na anderhalve dag reizen kwamen

WINGS OF SUPPORT

Mijn naam is Yvonne Welzen. Ik werk bij
de KLM als Senior Purser en ben tevens
projectcoördinator bij de stichting Wings
of Support. Deze stichting steunt kinderen
• 11 •

> Iedereen in de laadbak

we aan in Kapenguria. Daar begon Petra
onmiddellijk met de eerste besprekingen
met projectleiders Simon Limangole en Ruth
Loseker. Dit straffe tempo zou Petra ons
gehele verblijf aanhouden. Onvermoeibaar,
want ‘we hadden maar 10 dagen’.
Op de verjaardag van Sint Nicolaas reden,
of liever gezegd hobbelden, we naar
Kokwotendwo. In dit bergdorp is door
Stichting Samen Succes een schoolklas
gefinancierd en ook wordt er sinds twee jaar

voorlichting gegeven om de lokale bevolking
te wijzen op de gevaren van besnijdenis.
We werden ontvangen als helden. Ietwat
stoffige en zwetende helden weliswaar, want
halverwege de rit naar Kokwotendwo waren
we vast komen te zitten met de auto in de
rivier en moesten we de rest van de tocht te
voet afleggen.
Men had een heel programma georganiseerd,
waaronder de feestelijke opening van de
schoolklas met zang en dans. Er was ook een
samenkomst met de vrouwen van het dorp
en omliggende dorpen. Hier werd gesproken
over besnijdenis en werd een nieuw wasbaar
soort menstruatieverband geïntroduceerd.
Ik was diep ontroerd en dat zou niet de
laatste keer zijn. Ik zag enthousiasme en
luisterde naar vrouwen die door het lot in
omstandigheden leefden die ze niet wilden.
Ze willen verandering, maar zonder hulp lukt
het niet. Strijdlust, vertrouwen, hoop, dat
zag ik.

> Yvonne onderweg naar Ortoum

De volgende dag (6 december) ging de reis
naar Masol Hills. Een afgelegen streek, dor
en droog. Wederom niet naast de deur,
maar hier wachtte ons een verrassing. Na
een hele tijd rijden hoorden we gezang. Een
dertigtal vrouwen stond ons op te wachten
en verwelkomde ons met vrolijke liederen.
Gelukkig was onze auto groot genoeg; alle
vrouwen werden in de laadbak geschoven
en het laatste stuk van de rit was zeer
muzikaal. Ze bleven gewoon doorzingen
terwijl we heen en weer vlogen over de
hobbelige weg. Wat een belevenis!

> Yvonne voor het stafgebouw in Emboghat
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> Alleen op hoogte bereik....

Ook hier was de ontvangst overweldigend;
tientallen klappende en zingende mensen
die ons tegemoet kwamen rennen. En weer
toespraken, dans en zang. Maar ook aandacht
voor serieuze zaken. Ook hier gesprekken
in een poging FGM een halt toe te roepen.
Overal zie ik wat Petra en haar lokale team
teweeg hebben gebracht; het is ongelofelijk
te zien hoe in luttele jaren een verandering
ontstaat in denken over bepaalde dingen.
FGM is officieel verboden in Kenia, maar de
arm van de overheid reikt niet tot in deze
afgelegen streken.
Op 7 december ging de reis naar Mbara,
wederom in een auto van twijfelachtige
kwaliteit. Na 3 uur kregen we een
warm welkom bij John en Angela in hun
guesthouse. Samenkomst met vrouwen en
later pannenkoeken en gierstpap. Lekker!

aan het afbouwen van het stafgebouw.
Als we na twee uur aankomen, is er even
paniek. We kunnen het gebouw niet in, want
niemand heeft een sleutel. Gelukkig kwam
na enige tijd iemand opdagen en konden
we naar binnen. Aannemer Musa heeft eer
van zijn werk, het zag er prachtig uit. De
projectcoördinator ( ik dus) kan tevreden
zijn. Op de terugweg bekijken we nog wat
andere scholen in de omgeving. Terug in het
guesthouse komen regelmatig mensen langs
om Petra te bedanken voor de steun die ze
heeft gegeven. Ik raak steeds meer onder de
indruk van het grote hart van mijn vriendin.
10 december. Na een hartelijk afscheid gaan
we vol goede moed terug. Dat duurt echter
niet lang. Na een tijdje krijgt de truck panne
en besluiten Petra en ik te gaan lopen,
anderhalf uur bergafwaarts. Uiteindelijk
bereiken we Ortoum. Daar hebben we nog
een gesprek met Sammy, die leraar is op

Acht december stond een lange wandeling op
het programma naar Emboghat, de school
waar Wings of Support heeft bijgedragen
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de Sokogh Primary School. Hier heeft WOS
bijgedragen aan de bouw van een klaslokaal
en de aanschaf van boeken. Een dag later, op
11 december, ben ik moe. En Petra gaat maar
door: vergaderen, gesprekken, telefoontjes.
Hoe houdt ze het vol?
Op 13 december komen we weer aan
in Nederland. ‘s Middags ga ik naar de
supermarkt. Wezenloos staar ik naar de
uitpuilende schappen, vraag mij af hoe het
kan dat de ene mens alles heeft en de andere
niets. Hoe op de ene plek alles voorhanden is
en op de andere plek niets. Ik kijk terug op
een zeer inspannende, emotionele, leerzame
en fantastische reis.
Ik heb nieuwe vrienden gemaakt, gelachen en

gehuild. Ik had niet gedacht na 33 jaar vliegen
nog zo aangedaan, zo diep ontroerd te kunnen
worden als ik deze reis vaak ben geweest.
Al mijn angsten zijn op de proef gesteld,
mijn claustrofobie, mijn hoogtevrees, angst
voor steile bergen en wrakkige auto’s. Vaak
heb ik gedacht: wat zal ik blij zijn als ik
terug ben, ik doe dit nooit meer. Maar terug
in Nederland blijf ik denken aan Ruth, aan
dokter Simon, aan mama Josephine, aan al
die lieve mensen die ik heb ontmoet. En een
ding weet ik zeker…ik ga terug naar Pokot.
  
Yvonne Welzen
Senior Purser KLM
Projectcoördinator Wings of Support

FINANCIEEL JAARVERSLAG

saldo op hoofdrekening per 1-1-2014

€ 3.109

UITGAVEN Mbara en omgeving
- salarissen onderwijzers t/m december 2014
- bouw/afbouw scholen Emboghat,
Kokwotendwo, Kapsoo , Sokogh en St John
- medische hulp (voorlichting meisjesbesnijdenis)
- waterprojecten
- beurzen voor middelbare en hogere scholen
- administratie, bank, drukkosten
- reis- en verblijfkosten (via eigen donatie)
- diverse kleine ondersteuningen
(banken, golfplaten, privéhulp speciale gevallen )
- ingehouden Keniaanse belasting op subsidie Cordaid*
subtotaal
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€ 6.289
€ 25.102
€ 8.522
€ 1.531
€ 4.932
€ 646
€ 900
€ 2.842
€ 3.134
€   53.898

UITGAVEN Keringet Winners Girls Highschool
- salarissen, voedsel
- leerboeken, schoolbanken en stoelen
- bouwkosten
- schoolgeld
subtotaal

€
€
€
€
€

TOTAAL UITGAVEN

€ 91.187

14.070
5.000
16.372
1.847
37.289

* deze onterecht ingehouden belasting (want alleen bedoeld voor winstgevende organisaties)
zullen wij dit jaar terugvragen bij de Keniaanse overheid

INKOMSTEN
- giften particulieren
- gift diverse bedrijven
- gift Heukelem hardloopwedstrijd
- Local Heroes
- ING Goede Doelenfonds
- Wings of Support
- Stichting Altijd Verder (Dolf Jansen)
- Cordaid
- Protestantse Kerk Amsterdam
- Gereformeerde Kerk Almkerk
TOTAAL INKOMSTEN

€ 6.069
€ 29.200
€ 600
€ 7.500
€ 36.500
€ 4.930
€ 7.607
€ 7.607
€ 764
€ 100
€ 100.887

LIQUIDITEIT
- reservering afbouw laboratorium Keringet op Keniaanse bankrekening € 12.000
- saldo ING bankrekening per 1-1-2015
€ 809
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Plannen voor 2015
Wij hopen met jullie hulp in elk geval deze plannen te realiseren:
- stafgebouw Masol Hills
- klaslokaal Masol Hills
- klaslokaal lagere school Kokwotendwo
- boeken
- schoolbankjes
- voorlichting FGM
- Keringet salarissen leraren
- Mbara salarissen leraren
- beurzen
- waterproject Sokogh
totaal

€ 5.500
€ 6.000
€ 6.000
€ 1.500
€ 3.000
€ 7.500
€ 5.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 1.000
€ 43.500

COLOFON

email: petramunneke@gmail.com
De stichting heeft als doel het ondersteunen tel: 020 4185663
van kansarme regio’s in de Riftvallei, met schip Chateauroux
name op het gebied van onderwijs en Javakade 73, 1019 SZ Amsterdam
www.samensucces.com
gezondheidszorg.

bestuur
voorzitter: Piet de Peuter
secretaris: Veron Lust
penningmeester: Petra Munneke
bestuurslid: Margriet Jeninga
Stichting Samen Succes, t.a.v. Petra Munneke

giften
IBAN NL81 INGB 0009523574
t.n.v. Samen Succes in Amsterdam
www.samensucces.com
opmaak Kees Reniers: info@keesreniers.nl
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