Stichting nieuwsbrief
Samen Succes
No.10 • febr. 2012

Bijeenkomst tegen de vrouwenbesnijdenis in Ptarkong

In deze nieuwsbrief
• VOORWOORD
• MBARASCHOOL
• TEMOW
• SENGELEL
• CHEPKONDOL
• NGOYOMWO

Opening 16 januari 2012 Winners Girls Highschool Keringet

• PTARKONG

• (VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN)

• CHEPOTWO

VROUWENBESNIJDENIS
• HARDLOOPNIEUWS
• FINANCIEEL OVERZICHT 2011

• BEURZEN 2011
• EEN ERVARING RIJKER

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

VOORWOORD

Het is alweer 10 jaar geleden dat we het dorp van
Sammy Rongo Olengura , Mbara ,voor het eerst bezochten. 9 Jaar geleden zijn we officieel als Stichting
Samen Succes geregistreerd en begonnen met de ondersteuning van het onderwijs in deze regio.
Met dank aan alle donateurs, kennissen, vrienden ,
familieleden en aanverwante bedrijven en scholen,
een Jubileum!
Naast de Mbaraschool hebben we ook de andere scholen in de vallei ondersteund met lokalen, staffrooms,
daken, boeken, zonnepanelen en een bescheiden vergoeding aan een aantal vrijwillige leraren.
Piet de Peuter en Veron Lust, als enthousiaste hardlopers, bleven geconcentreerd op de vele hardlooptalenten in deze streken. In januari 2012 is de middelbare school voor hardloopsters in Keringet geopend!
Lees hierover verder in dit verslag.
Naast het onderwijs kreeg Petra Munneke meer en
meer kontakt met de gezondheidspost en een aantal vrouwen. Met hen werd afgesproken voorlichtingsbijeenkomsten tegen de vrouwenbesnijdenis te
organiseren en de mogelijkheden en informatie over
familyplanning te verbeteren .
Door de regelmatige bezoeken hebben we de mensen
beter leren kennen en zij ons, elkaars gewoonten, de
verhoudingen in de dorpen en ook de moeilijkheden
waar zij en wij tegen aanlopen .
In het algemeen hebben we geprobeerd zo praktisch
mogelijke hulp te bieden, een steuntje in de rug te
zijn, waarmee de scholen, de atleten en de gezondheidsposten zelf verder kunnen groeien.
Met uw hulp kunnen we dat nog steeds doen, waarvoor hartelijk dank alsook voor het vertrouwen in
onze kleine organisatie!

MBARASCHOOL

Dit jaar zijn we drie maal in Mbara geweest en hebben ook de andere zes scholen bezocht waar we
ondersteuning aan geven.

Zoals voorgenomen betalen we weer 1 leraar minder
op de Mbaraschool. De gemeenschap betaalt nu haar
salaris.
De stichting betaalt op dit moment voor totaal 10
leraren op 5 verschillende scholen, de bibliothecaris,
concierge en tuinman van Mbara (totaal (€ 460 per
maand).
Ondanks dat het onderwijs van de lagere school gratis is betaalt de overheid nog steeds een zeer gering
aantal leraren in Kenia: Noord Kenia en Pokot hebben helaas nog steeds de laagste prioriteit voor de
regering.
De lerarenvakbond in Kenia heeft dit jaar meermalen
gestaakt voor meer leraren voor alle scholen (er zijn
60.000 afgestudeerde leraren die pas na drie of vier
jaar als ‘vrijwilliger “ te hebben gewerkt, een betaalde betrekking van de overheid kunnen verwachten).
De Mbaraschool ziet er goed uit en we hebben hardwerkende leraren.
De Chepkondol en Mbaraschool hadden in 2011 de beste resultaten van de Pokotscholen in de Mbaravallei …
Michael, de bibliothecaris heeft met behulp van een
lening op zijn loon een maalmachine voor mais gekocht. Hiermee kan hij in 2014 (als de stichting zijn
salaris waarschijnlijk niet meer betaalt), de kost voor
zichzelf verdienen.

TEMOW

Terry Hummerston, vroeg ons in 2010 de lagere school
in Temov te ondersteunen. Terry werkt al 8 jaar aan
de watervoorzieningen voor Mbara en Temov.
Temov ligt op 2 uur lopen van Mbara bergopwaarts
via een ezelpad. Het ligt dus nog geïsoleerder, is armer en heeft qua onderwijsvoorzieningen een grote
achterstand vergleken met de andere scholen. Daarom leek het ons goed deze school en de zeer coöperatieve gemeenschap te ondersteunen.
Omdat Terry hier veel komt en al meer bouwprojectjes heeft gedaan en bovendien zeer nauwkeurig en
zuinig is met uitgaven, hebben we de bouw en financiën voor de staffroom, toiletten en watervoorzie-
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ning via Terry laten lopen.
De school wordt bezocht door 380 kinderen en er
zijn 3 leraren van de overheid. De community betaalt zelf 4 leraren, wij betalen sinds september
ook 1 leraar.
Het staffgebouw heeft € 2200 gekost en is van
hout en golfplaten gemaakt, Steen en cement waren hier geen optie omdat de aanvoer van bouwmaterialen erg moeilijk is omdat je Temov alleen per
voet of ezel kunt bereiken.
Het is een heel mooi gebouw geworden en iedereen
is er reuze trots op en blij mee. In augustus werden
we heel hartelijk ontvangen en vereerd met zang,
dans, kettingen, honing en kalabassen!
In november hebben we met de verpleger en Ruth
hier ook een informatiebijeenkomst gehouden
over de medische gevolgen van vrouwenbesnijdenis
en de mogelijkheden voor geboorteplanning.
het staffgebouw in Temov en vrolijke vrouwen!

Afscheid na bijeenkomst FGM Temow

Op de weg naar Temov introduceerde Terry ons aan
Gelassia. Zij is in 2010 verlamd geraakt bij het werken in de goudmijnen. Bij het graven was een ondergrondse tunnel ingestort.
In het ziekenhuis in Kapenguria werd een dwarslaesie geconstateerd. Nu had ze drie verschrikkelijke
en diepe doorligwonden op haar heupen en stuitje.
Gelassia ligt de hele dag op een stokkenbed in haar
hut. Haar man heeft nog een andere vrouw bij wie

Gelassia verlamd geraakt bij het goudgraven

hij vaak is en de drie jonge kinderen moeten de
verzorging van hun moeder alleen opknappen. Met
Terry is in februari afgesproken dat wij een matras
en lakens kopen en de voeding en antibiotica bekostigen. Aan de verpleger, Steven Dite, hebben wij
gevraagd hoe zij nog verder geholpen kan worden
en of zij geholpen kan worden. Steven zou haar
weer bezoeken (vijf uur lopen heen en terug).
Terry besloot geld in te zamelen om voor Gelassia
en haar gezin een betere hut te bouwen, dichter
bij Mbara, alsook om een verzorgster te kunnen
bekostigen. In januari heeft zij hier haar intrek genomen, wordt zij verzorgd en kunnen de kinderen
weer naar school.
Wonderwel zijn haar wonden geheeld. Helaas is er
wel weer een ander wond onder haar hakken ontstaan als gevolg van het zitten in de gekregen rolstoel.
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SENGELEL

In februari zijn we in Sengelel geweest, waar we 3
leraren betalen en in 2008 een slaapgebouw hebben
gefinancierd voor de lagere school.
Het slaapgebouw voor de hoogste klassen blijkt nu
door de jongens in plaats van door meisjes zoals aangevraagd en afgesproken was, bewoond te worden.
De reden is dat het aantal jongens groter is en men
besloten heeft de meisjes in de voormalige jongenshutten te plaatsen. En nu hebben we dus wederom
een aanvraag voor een slaapgebouw voor meisjes gekregen . Wat te doen? Het schoolcomite is zelf de baas
van de school, maar we voelden ons aanvankelijk toch
wat misleid. Of kunnen dingen zo lopen? En natuurlijk weet men heel goed voor welke doelen wij westerlingen gevoelig zijn en waar wij geld voor willen
geven, namelijk voor extra stimulans aan onderwijs
voor meisjes, info over vrouwenbesnijdenis, AIDS etc.
We hebben voor een nieuw slaapgebouw op dit moment nog geen geld en hebben hierover nog niets
besloten.
In 2010 is in Sengelel de eerste middelbare school van
de vallei geopend. Een grote stap vooruit voor dit
gebied!
De Lutherse kerk heeft deze school gesponsord en
ook de gemeenschap heeft een deel van de kosten
bijeengezameld.
De leerlingen betalen € 320 per jaar. Voor de ouders
een heel groot bedrag en voor menigeen niet te betalen. Echter de school opent dit jaar de derde klas en
heeft 60 leerlingen!
Voor drie meisjes uit arme gezinnen betalen wij het
school- en uniformgeld.
Voor deze school hebben we ook voor € 400 aan
schoolboeken gekocht.

CHEPKONDOL

Met de aannemer Moses hebben we de twee nieuwe
klaslokalen bewonderd. Het zijn lichte en ruime lokalen met een enorm schoolbord. Ook staan er voldoen-

Chepkondol klaslokalen

de banken voor de 50 / 60 kinderen per klas.
Met dank aan Acta Adviesburo.

NGOYOMWO

In 2010 hadden we het schoolcomite al toegezegd de
bouw van een staffroom te zullen bekostigen zodra
we daar geld voor ingezameld hadden. In 2011 hebben
we dit kunnen realiseren. Moses is hiermee in oktober begonnen, echter door de vele regens heeft de
bouw drie maanden stilgelegen. In maart verwachten
we dat het gebouw in gebruik kan worden genomen
door de 10 leraren, die nu nog in de lekke lemen opslaghut van 3 x 3 meter verblijven. Totale kosten €
€ 4700.

PTARKONG

In Ptarkong zijn de twee klaslokalen, gesponsord door
Local Heroes, in gebruik genomen. Ook is er voor deze
lokalen en de staffroom, een zonnepaneel en een accu
aangeschaft (€400).
Voor de gezondheidspost in Ptarkong hebben we wat
basismateriaal aangeschaft (scharen, verband, wegwerphandschoenen, weegschaal en een hoofdlamp
voor de verpleegster. (deze dispensary heeft nog
geen zonnepaneel of stroom).
In november hebben we hier met de verpleegster en
Ruth Loseker, studente, sociaal werk uit Mbara een
bijeenkomst gehouden tegen de FGM ( female gene-
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tial mutulation) Marie Stopps uit Kitale hebben we
zover gekregen dat ze ook hier faciliteiten bieden
voor geboorteplanning.

Bouw van lokaal Chpotwoschool

CHEPOTWO

Chepotwo is een kleine gemeenschap op de richel van
de bergketen die Mbara en Sekerr omsluit met een
geweldig uitzicht over de Riftvalley.
Op deze rand staan een aantal hutjes die als school
dienen alsook een plek met stenen afgezet waar
de kleuters spelen. De dorpsbewoners hadden een
jaar geleden al de muren voor een nieuw klaslokaal
neergezet, een constructie van stokken, leem en
klei, maar misten het geld om het af te maken Voor
€ 300 konden we hen helpen met golfplaten, houten
balken en spijkers om het lokaal af te maken. Naar
dit schooltje gaan 130 kinderen.

Dominique Katachum

Charles Rotich uit Sigor: in juni kreeg hij een laptop
(€ 200) en het laatste deel van zijn studie medical
engineering betaald (€ 240). Hij zoekt een baan in
Sigor en wil zich daarna nog verder kwalificeren.
Ruth Loseker: zij studeert Social Work voor afgelegen
gebieden en zij is de medeorganisator en charismatische spreker op bijeenkomsten tegen de vrouwenbesnijdenis. Haar studie wordt betaald door Acta.
(€ 700 per jaar en een laptop voor haar studie).
Zoon van Josef, de concierge van de school: €100 voor
deel schoolgeld middelbare school betaald, alsook een

Beurzen 2011

Dominique Katachum, een zeer goede, dove leerling
uit Mbara: hij gaat naar de middelbare school in Kitale (€ 380). De katholieke kerk betaalt zijn gehoorapparaat. Ook hier is hij een van de beste leerlingen
uit zijn klas!
Daudi Beketi: weeskind uit Ortoum: schoolgeld voor
de middelbare school in Kapenguria.
Festus: het laatste deel voor zijn business studie. Hij
heeft in december 2011 zijn diploma gehaald en zoekt
nu een baan in Kapenguria.
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Charles Rotich

Een ervaring rijker

Ruth met haar nieuwe laptop van sROC Isabel

deel van de medische operatiekosten voor € 200 in
Eldoret .
Johnatan Karita uit Temov: student landbouwhogeschool hebben we dit jaar ondersteund met een laptop en bemiddeld om 3 maanden stage te lopen bij
boer Jos Cremers in Eldoret (www.lewachildrenhome.
com), hetgeen een grote opsteker voor Johnatan was.

Dominic Katachum leerling uit Mbara ontvangt beurs
en steun uit het dorp

“Al jaren ben ik samen met mijn dochters verbonden
aan de stichting ‘” Samen Succes” .
Ook met onze school, ROC Eindhoven , hebben we al
verschillende keren geld ingezameld en ik wilde heel
graag zelf daar gaan kijken en een steentje bijdragen, zelf ook wat doen .
Dus ben ik samen met mijn dochters voor 6 weken
vertrokken naar Kenia en heb bijna 4 weken in het
gebied gewerkt op 8 verschillende schooltjes en tussen de mensen geleefd . Samen, zoals mijn dochters
dat noemden, hebben we “de spel en plezier” workshop verzorgt . We hadden een programmaatje gemaakt met zang , drama en tekenen. s’ Ochtends vertrokken we met de gitaar op de rug soms wel 2 uur
lopen naar een schooltje door de bergen. We werden
onderweg al toegeroepen door de kinderen die ook op
weg waren “mezungu how are you” Dit was geweldig
om te doen, we werden hartelijk ontvangen en na wat
onwennigheid van de kinderen aan het begin, genoten ze met groten getale en met veel plezier van de
zang en het toneelspel. Het was ook hartverwarmend
om de dankbaarheid die de kinderen, ouders en leerkrachten lieten zien, ook voor de stichting: we werden toegezongen, we kregen honing, bonen, kippen
of gebruiksvoorwerpen en natuurlijk weer allerlei
vragen voor extra lokaaltjes, waterleidingen, toiletten enz. Ik werd regelmatig in verlegenheid gebracht
of voelde me net Maxima. Het was ook goed eens met
eigen ogen te zien wat er door de stichting gedurende de afgelopen 10 jaar al gerealiseerd is, geweldig
werk!
Naast de spellessen hebben we ook veel gesprekken
gevoerd met o.a. de vrouwengroep, de pater van het
dorp, verschillende kerken bezocht en workshops gegeven aan de leerkrachten. Mijn oudste dochter Eva,
die Humanistiek studeert en een onderzoekje deed
naar de leefgewoonten van de mensen heeft hiervoor
van alles gefilmd. Ook dit was heel bijzonder. We hebben natuurlijk ook veel ellende gezien, armoede, te
grote gezinnen , veel kinderen die niet echt gezond
waren, vrouwen die werkten in de goudmijn , drank-
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houden. In november was het zover, net voor het ‘besnijdenisseizoen” in december..
We hadden 8000 paarse siliconen armbandjes laten
maken met de tekst: KEPSTUNO MUTAT NKO KENSIO
MONING wat betekent: stop het mes en vroege huwelijken..... nl. als een meisje besneden wordt rond haar
12e/14e jaar kan ze volgens de gewoonten trouwen en
gaan de meisjes van school.
In Kokwotendo, het geboortedorp van Dr. Simon
wordt de besnijdenis nog voor 85% van de meisjes
gepraktiseerd.
Toneel in buitenlucht

problemen, enz. Maar de eenvoud en de rust waarin
de mensen leefden was geweldig, met zo weinig toch
zo tevreden zijn , “kunamatata”, geen probleem. Een
voorbeeld: Toen ik aan een leerkracht vroeg of ze op
tijd konden komen en dat ik niet zolang wilde wachten totdat iedereen er was( soms wachtten we wel 2
uur ) zei hij vol overtuiging : ik doe mijn best maar
als ik onderweg iemand tegen kom moet ik daar even
mee praten, dan kan ik niet zomaar doorlopen !
Het is een prachtig land en met een geweldige natuur
met heel veel achterstand en corruptie, waar wij nog
veel kunnen doen.
Het was fijn dat ik ook wat geschenken kon geven. Zo
kreeg ik wat geld mee van het ROC voor schoolmateriaal en mocht ik een oude laptop geven aan een
jonge vrouw in het dorp die aan het af studeren was
voor sociaal werkster. Als het aan mij ligt ga ik zeker
nog eens terug om mijn werk voort te zetten. Ook
mijn dochters waren heel enthousiast en willen zeker
weer mee.
Vriendelijke groet Isabel Pullens

Sinds september is dit dorp bereikbaar met een jeep
of brommer. Hierdoor kunnen de mensen nu makkelijker reizen, hun maïs verkopen en contact onderhouden met de rest van de provincie. Wij waren één
van de eerste bezoekers van buitenaf en werden met
alle gastvrijheid ontvangen. Voor deze gelegenheid
bekostigden wij een vette geit, rijst en thee zodat
300 man/vrouw ook konden eten. Een gewoonte die
de bijeenkomst extra bijzonder maakt en nog meer
mensen trekt!
Ruth en Simon vertelden over de mogelijke gevolgen
voor de vrouwen, zoals moeilijke bevallingen, extra
bloedingen, pijn bij het vrijen ,uitscheuren en op latere leeftijd eventueel urineverlies en fistels, en dat
deze klachten typisch zijn voor de Pokotvrouwen.
Ook vertelden zij dat zij één van de laatste stammen zijn in Kenia die dit nog steeds praktiseren.
Voor de toehoorders was dit een nieuwe boodschap.

Voorlichtingsbijeenkomsten
vrouwenbesnijdenis

Voor 2011 hadden Ruth, Dr. Simon en ik beloofd in
Ptarkong , Kokwotendo en Mbara informatiebijeenkomsten over de gevolgen van besnijdenis bij
vrouwen en informatie over geboortebeperking te
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Dr Simon en Petra op weg voor FGM bijeenkomst.JPG

Het verwondert nog elke keer ,maar het is misschien
logisch als je bedenkt dat hun moeders, oma’s, zusters , vriendinnen allemaal besneden zijn en dezelfde
soort klachten kunnen hebben en ze dus concluderen
dat dit normaal is en dat het zo hoort. Door de geïsoleerde ligging is het onderwijspeil laag en drongen er
tot voor kort weinig ontwikkeling/nieuwe inzichten
door, misschien vandaar.
De locale leider en een aantal onderwijzers hielden
ook een vurig betogen met als leidraad ontwikkeling,
vooruitgang, afscheid van oude schadelijke rituelen,
en onderwijs!
Daarna volgden vele vragen en discussies in grote en
kleine groepjes. Ieder die wilde kreeg een armband en
gezamenlijk werd dit nog bekrachtigd met een verklaring tegen de besnijdenis! Men vroeg ons volgend
jaar in november weer te komen om deze boodschap
te herhalen. Zij zouden het ook in de kerk en op andere bijeenkomsten vertellen.
Vooral de zeer traditioneel ingestelden en laag opgeleide mannen en vrouwen houden het meest vast aan
de vrouwenbesnijdenis als zijnde een schone en goede
gewoonte. Het viel ons mee hoe open veel van de mannen en vrouwen stonden om hierover te spreken en
dit ritueel af te schaffen..Het zal niet van vandaag
op morgen verdwenen zijn maar we denken dat als de
voorlichting in dit soort gebieden regelmatig gegeven blijft worden, vrouwenbesnijdenis binnen 10 jaar
zeker voor een groot deel verdwenen zal zijn.
Bij elkaar hebben we 8 bijeenkomsten gehouden in 6
dorpen voor ongeveer 10.000 mensen
Totale kosten inclusief de bandjes €1000.
Ruth en Simon hebben in december ook nog twee afgelegen plaatsen bezocht.
Voor hen betalen we transport, onderkomen en eten.
Voor de toekomst maken we afspraken dat zij dit regelmatiger doen, ook als wij er niet zijn.
Blij verrast zijn we met deze reacties die we in januari per mail ontvingen:
“It has been a long time, how have been? i am doing
good same to my dad and family at large. we had a

De voormalig vrouwenbesnijdster en Joachim nemen
ook de boodschap aan..

fantastic holiday and a very successful one. For the
first time ever in history, there was no” mutat” (dit
is besnijdenis) of girls in Parua location at large. i really congratulate you for the bangles and laptop that
we showed videos to youth.
Greetings Mattias Kalekem!”.
“Good news we have for you as a school is that all
our girls reported back to school on 3rd January 2012
safe and sound. For the first time in history of Kokwotendwo never experienced a single FGM practice.
There was one incident whereby a woman was found
preparing to practice FGM for two girls unsuccessfully. Believe me or not the woman was arrested and
taken to Marich Police custody for 4 days. Thanks to
your, Ruth and Dr Simons sucessful visit and lecture
on anti FGM campaign.
The school and the community regards you all and
the foundation with a lot of respect and recognition.
George Olengo headteacher Kokwotendo”
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HARDLOOPNIEUWS
1. INLEIDING

De 2 klaslokalen in Ptarktong zijn klaar en al volop in
gebruik. Piet en Veron zijn met de hardloper/sters uit
Ptarktong naar hardloopwedstrijden in Kenia geweest.
Het niveau van de meisjes en jongens uit Ptarktong is
nog niet hoog genoeg voor international wedstrijden.

De aannemer en Piet in overleg over bouw school

zeer geslaagde inzamelings actie op de basischolen ’t
Pierement en De Ranonkel in Purmerend. De totale
opbrengst was € 10.000. Van dit geld zijn we begonnen met de bouw van de school.

Eerste lesdag Keringet

2. KERINGET

Tijdens het bezoeken van wedstrijden kwamen veron
en piet in contact met Charles Ngeno (hardloopcoach
uit Keringet). Charles vertelde ons waar hij mee bezig
was en na zijn verhaal gehoord te hebben besloten Veron en Piet om een bezoek te brengen aan Keringet, om
te kijken wat Charles daar zoal deed. Na veel gepraat
waren veron en piet enthousiast geworden en zagen
ze mogelijkheden om een mooi en goed project op te
zetten. We zijn toen om tafel gaan zitten met Jos hermens en Valentijn trouw van Global Sports Communication. Afgesproken is toen (in februari 2011) dat we een
middelbare school en een trainingskamp voor meisjes
in Keringet gaan bouwen. Global sports communication
is eeindverantwoordelijk voor het trainingskamp en
het hardlopen. Stichting Samen Succes , Piet en Veron
zijn verantwoordelijk voor de school en het onderwijs.

Op 16 januari 2012 is de WINNERS GIRLS HIGH SCHOOL
in Keringet officieel van start gegaan; we hadden
de keuze gemaakt om de opening heel eenvoudig en
kleinschalig te doen, maar toch even stil te staan
bij dit moment. Een officiëler opening met veel genodigden zou teveel geld kosten wat we op dat moment niet hadden, maar ook omdat we de school
van een kleinschalig project willen laten groeien
en we het spreekwoord: “hoge bomen vangen veel
wind”. ter harte nemen. Toch waren er op die zonnige maandagmorgen alles bij elkaar zo’n 125 mensen,
studentes,leraren, ouders, buren en verdere betrokkenen.

3. SCHOOL IN KERINGET VAN START

Omdat de school in januari 2012 wilden openen, zijn
we gelijk aan de slag gegaan. Veron organiseerde een

•9•

Bouw van de middelbare school voor atletes in Keringet

Naomi en Faith met hun moeders

De Keniaanse vlag werd door de leerlingen naar de top
van de mast gehesen, waarna de pastor en dominee
de voor Kenia de gebruikelijke inzegening deden.
Hierna hielden diverse mensen een toespraak en werd
het officiële gedeelte beëindigd met een dankgebed.
Alle aanwezigen kregen toen thee te drinken met een
mandazi. Zo rond 11 uur in de ochtend waren alle aanwezige vertrokken en begonnen de leraressen met
registratie en boekenuitreiking. Omdat we het eer-

ste schooljaar met 25 studentes zouden beginnen (15
hardloopsters en 10 studentes van buitenaf ) moesten we toch veel meisjes teleurstellen konden. Het
eerste jaar gaan de meeste hardloopsters op kosten
van Global Sports Communication naar school en de
leerlingen van buitenaf betalen 200 euro per schooljaar. Het is mooi om te weten dat het volgend jaar
geen probleem is om genoeg leerlingen op school te
krijgen (dit met het oog op zo snel mogelijk de school
selfsupporting te laten draaien)
Een speciaal woord van dank willen we geven aan
Veron Lust die samen met 2 lager scholen in Purmerend 10.000 euro bijelkaar brachten. Dolf Jansen hielp
door een gedeelte van de opbrengst van zijn boek:
‘Als maar verder”te doneren. Local Heroes schoot ons

Slaapverblijf van 15 atletes in Keringet

gelukkig te hulp toen het geld op was en we nog
schoolbanken, boeken en andere lesmaterialen nodig
hadden.
Leuk was dat Willem Donkers van Local Heroes zelf is
wezen kijken in Keringet en erg enthousiast was over
het project. In maart hopen we te kunnen beginnen
met de bouw van de volgende twee klaslokalen.

4. SAMMY RONGO

Veron Lust en Irene Kalter gaan trainen in Mbara

Sammy gaat les geven op een school in Orthum (west
Pokot) en een cursus volgen om leraar te worden. Het
ziet er dus naar uit dat Sammy zijn draai gaat vinden
na zijn hardloopcarrière.
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De atletes, Charles, Veron, Piet en Irene bij Nationale wedstrijden in Nairobi

5 . HARDLOOPPRESTATIES KERINGKET
Faith Chepngetich
Naomi Chepngeno
Gilbert Kirui
Gilbert Kirui

Geoffrey Kirui
Geoffrey Kirui

Goud 1500 meter baan meisjes
e
16 cross junioren meisjes
Zilver 2km steeple WK junioren
jongens
Goud Afrikaanse 3km steeple
Kampioenschappen junioren
jongens
Goud 10 km Afrikaanse
kampioenschappen junioren
e
8 10 km (26 minuten 55
seconden) Ivo van Damme memorial

Frankrijk, Lille.
Spanje, Umbria.
Frankrijk, Lille.
Botswana.

Botswana
België, Brussel.

Verder	
  liep	
  Michael	
  Mutai	
  verdienstelijk	
  op	
  wegwedstrijden	
  in	
  europa.	
  
Verder liep Michael Mutai verdienstelijk op wegwedstrijden in Europa. Hopelijk zetten deze resultaten zich
Hopelijk	
  ze:en	
  deze	
  resultaten	
  zich	
  voort	
  in	
  2012	
  en	
  gaat	
  de	
  school	
  ook	
  goed	
  lopen.	
  We	
  
voort in 2012
en gaat
ook goed
Wesstreven
ernaar datis.de school over 3 jaar selfsupporting is.
streven	
  
ernaar	
  
dat	
  dedschool
e	
  school	
  
over	
  lopen.
3	
  jaar	
  
elfsupporAng	
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--------------------------------------------------

STICHTING ‘SAMEN SUCCES’
Jaaaroverzicht 2011:

-------------------------------------------------€ 8977,00
saldo op hoofdrekening 01-12-2010
-------------------------------------------------Uitgaven 2011 Mbara en omstreken:
Salarissen onderwijzers tm jan 2012
€ 6.490,00
€ 4.570,00
Afbouw 2 klaslokalen Ptarkong
€ 4.008,00
Afbouw 2 klaslokalen Chepkondol
€ 4.614,00
Aanvang bouw staffroom Ngoyomwo
Staffroom Temov, toiletten, watertank € 3.500,00
€ 488,00
Onderhoud Mbaraschool
€ 2.165,00
Medische hulp (inclus info FGM)
€ 1.146,00
Zonnepanelen( klein/groot)
€ 452,00
Boeken voor scholen
Beurzen voor midd en hogere scholen € 3.618,00
€ 324,00
Administratie/ Bank
€ 337,00
Reis en Verblijf
€ 2.650,00
Diverse kleine ondersteuningen
€ 34.362,00
(golfplaten, waterleiding, banken)
--------TOTAAL
€ 34.362,00
------------------------------------------------uitgaven voor Keringets atleten school*
Bouw middelbare school totaal		
€20.546,00
Stoelen, banken, boeken, toiletten
€1.400,00
Trainingskamp

------------------------------------------------INKOMSTEN
Giften particulier
€ 4631,00
Giften organisaties/ bedrijven/inzamelingen:
€ 11.732,00
Giften particulier
€ 2.800,00
OB school Pierement Puremerend
€ 7.200,00
Rannonkelschool Purmerend
€ 1.000,00
Rheebergen Composiet Amsterdam
€ 9.275,00
Local Heroes
€ 3.000,00
ACTA advies
60 jaarfeest Jan en Majorie van Seumeren € 3.300,00
€ 2.000,00
Eurorigging Utrecht
€ 505,00
Sportschool Kees Tempel Eindhoven
€ 500,00
Altine Schepers 50 jaar
€ 350,00
Worldrunners Groningen

Sponsorloop Edwin van Dort
Basisgemeenschap Ede
MCX administraties Apeldoorn
Bedrijven divers

270,00
175,00
1.000,00
9.500,00
----------€ 52.607,00
TOTAAL
€ 5.276,00
Saldo per 1-1-2012
-------------------------------------------------€
€
€
€

* de uitgaven voor Keringets atletenschool
worden specifiek gesponsord door de scholen in
Purmerend , Local Heroes en Worldrunners.
--------------------------------------------------COLOFON: STICHTING ‘SAMEN SUCCES’
--------------------------------------------------De stichting heeft als doel: het bevorderen van het ontwikkelen van de regio Mbara (Kenia) en richt zich in het
bijzonder op het stimuleren van onderwijs in de regio.
BESTUUR:
Piet de Peuter, Petra Munneke,
Veron Lust, Sammy Rongo,
John Visser, Teun Lagas
ADRES / INFORMATIE / ONDERSTEUNING:
Web-site: www.helpmbara.nl
Stichting ‘Samen Succes’, t.a.v. Petra Munneke
Email: petramunneke@gmail.com
Schip Chateauroux, Javakade 73
1019 SZ Amsterdam
Giften: Giro: 95 23 574
t.n.v. Samen Succes in Amsterdam
penningmeester: John Visser
Namens de bewoners van Mbara en omstreken en het
bestuur van Samen Succes, heel hartelijk dank aan alle
donateuren die deze projecten hebben mogelijk gemaakt, Asante sana.
Kijk ook op de website www.helpmbara.nl
Mbara kan je Mbara vinden op googlemaps.
Opmaak: Kees Reniers; info@keesreniers.nl

---------------------------------------------------
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