Activiteiten 2011
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de stichting “Samen Succes”
voor alle belangstellenden voor het onderwijsprojekt "Mbara".

Piet de Peuter was al in januari vertrokken naar Ptarkong, Mbara en Keringet, voornamelijk om
hardloopwedstrijden van de junioren bij te wonen en de atleten uit Keringet hierin te begeleiden samen
met coach Charles Ngeno
In februari kwamen ook Veron Lust en Irene Kalter,( ook hardloopster) om hem hierin te ondersteunen.
Petra ging in februari naar Mbara en Ptarkong.
In vogelvlucht;
-In oktober 2010 hebben we kleine zonnepaneeltjes meegebracht uit Kitale naar Mbara en Ptarkong.
Met dit paneeltje en bijbehorende lamp kun je een hut redelijk goed verlichten.
De kosten zijn €11,- per stuk en gaan als het goed is 2 of 3 jaar mee. De bewoners waren erg
enthousiast. I.p.v. elke avond de lamp voor 20 shilling te vullen heb je zo altijd licht van de zon!
We hebben 20 lampen meegenomen. Josef verkoopt deze lampen voor kostprijs aan de bewoners en
koopt van dat geld weer nieuwe lampen in de stad. Inmiddels hebben al 60 gezinnen zo'n lamp
aangeschaft.

PTARKONG
In Ptarkong hebben we de nieuwe klaslokalen bewonderd. Met dank aan LOCAL HEROES Nijmegen!
Ook is er een zonnepaneel en een accu aangeschaft voor deze lokalen en de staffroom. (€400).
Voor de gezondheidspost in Ptarkong hebben we wat basismateriaal aangeschaft (scharen, verband,
wegwerphandschoenen, weegschaal, hoofdlamp voor de zuster (de dispensary heeft nog geen
zonnepaneel of stroom). Totaal (€200).
Er is een bijeenkomst geweest na de kerkdienst over vrouwenbesnijdenis en familyplanning
Dr Kimani uit Kitale van Marystops is gekomen voor de eerste gebruikers van Implanon
(voorbehoedsmiddel in de arm) of Mirena spiraal.
Veron heeft met Irene met de atleten getraind en de voortgang besproken.

MBARA
Gesprek met hoofdleraar Justus over de voortgang van de Mbaraschool , betaling salarissen leraren
etc..
Gesprek met Josef (timmerman en conciërge) over het onderhoud van de school en de voortgang van
het timmerwerk van de schoolbanken voor de andere scholen.
Gesprek met Michael (beheerder bibliotheek) over het wel en wee van de bibliotheek en hoe Michael
in de toekomst zijn eigen kost kan gaan verdienen.
Wij hopen en pushen nog steeds dat de overheid binnen 5 jaar de salarissen van de leraren gaat betalen.
Michael en Josef maakten zich vorig jaar al zorgen over hun baan en betaling omdat de overheid en de
gemeenschap hun salaris zeker niet zullen gaan betalen. We hebben afgesproken dat de stichting hun
salaris tot 2014 kan garanderen. Ondertussen moeten we bekijken hoe de school hen straks wel zelf kan
gaan betalen of dat leraren hun taken overnemen en zij zelf nu al naar ander inkomen moeten gaan
zoeken. Michael had daarom al een eigen business opgezet. Hij heeft met een lening van ons een
grinder/ maler met generator gekocht. Bij hem kunnen de dorpelingen hun mais laten malen ( dit doen
ze dagelijks voor de prijs van 10 cent per portie).

TEMOW
Samen met Terry, een engelse jongen die in Sekerr met zijn stichting bezig is voor de watervoorziening
op verzoek van hoofdleraar naar Temow gelopen. (wie is daar heen gelopen samen met terry?)
Daar is mevrouw Gelassia opgezocht die drie maanden geleden verlamd is geraakt bij het goudmijnen.
Bij het graven was een ondergrondse tunnel ingestort. In het ziekenhuis in Kapenguria is een
dwarslesie geconstateerd. Nu had ze drie verschrikkelijk diepe en grote doorligwonden op haar heupen
en rug. Gelassia leeft in haar hut met man en drie kinderen. Echter meneer heeft ook een andere vrouw
bij wie hij ook vaak is en de kinderen het dan alleen moeten opknappen. Met Terry is afgesproken dat
wij een matras en lakens kopen en geld voor de eerste maand voor voeding en antibiotica. Aan de
gezondheidspost/ dispensary raad vragen wij hoe zij hier geholpen kan worden (deze is drie uur lopen
hiervandaan). Terry zal haar regelmatig blijven bezoeken en ook de dorpelingen hier bij betrekken.
Inmiddels zijn de wonden wonderwel dichtgegroeid (hopelijk geen necrose meer onderhuids) en heeft
Terry voor een Nanny gezorgd die haar en de kinderen verzorgt. Ook heeft de pater een rolstoel
gescoord waarop ze nu buiten kan zitten. (zie fotos).
Aan het schoolcomite van Temow is toegezegd dat wij de bouw van de nieuwe staffroom bekostigen.
Terry zal deze bouw begeleiden omdat hij de komende tijd hier veel is en de mensen het beste kent.
Hier gaan we niet met steen bouwen maar in goed overleg met hout en golfplaten. Dit vanwege de
slechte bereikbaarheid. Temow kun je alleen te voet of per ezel bereiken. Aanvoer van bouwmateriaal
is moeilijk. Inmiddels is het gebouw al ver gevorderd (zie foto's).

Gezondheidspost SENGELEL
Er is overleg geweest met verpleger Steven Dite over Mevr Gelassia, voortgang familyplanning en
reacties op het weekend tegen de vrouwenbesnijdenis. De reacties waren zeer positief en de vraag om
volgend jaar weer bijeenkomst te organiseren. Aan Steven Dite is een laptop geschonken t.b.v. zijn
werk en opleiding.

CHEPKONDOL
met de aannemer Moses de twee nieuwe klaslokalen bewonderd! Met dank aan ACTA!
Afgesproken dat hij het plafond in de staffroom afmaakt en de boekenkasten voor de boeken..
SENGELEL
Hier is de middelbare school bezocht, waarvan wij nog een aanvraag hebben liggen voor schoolboeken.
Ook ligt er een aanvraag voor verlenging van gedeeltelijke beurs voor drie leerlingen. Hierop zullen we
in juli terugkomen.
De boardingschool/het slaapgebouw voor de hoogste klassen van de lagere school die vorig jaar gereed
is gekomen blijkt nu door de jongens bewoond te worden i.p.v. door de meisjes zoals afgesproken.
Reden was dat het aantal jongens wat hiervan gebruik kan maken. De meisjes zitten in de voormalige
jongenshutten. Nu hebben we een aanvraag voor de bouw van een slaapgebouw voor de meisjes
gekregen. What to do? Het schoolcomite is zelf de baas van de school, maar we voelen ons beetje
misleid. Of kunnen dingen zo lopen?! En natuurlijk weet men heel goed waar wij westerlingen
gevoelig voor zijn en geld voor willen geven… voor extra stimulans aan onderwijs voor meisjes, voor
info over vrouwenbesnijdenis, AIDS etc..
Grote bijeenkomst/ Harambee/ sponsordag georganiseerd door en voor de middelbare school van
Sengelel. De middelbare school moet een klas bouwen voor de scheikunde- en natuurkundelessen met
een laboratorium ( dit is een verplichting van de overheid) . De kosten worden geraamd op €10.000.
Ook het parlementslid uit Nairobi die verantwoordelijk is voor de belangen van de Pokots. De
bewoners uit de vallei hebben met z'n allen al €6000 bijeengebracht !!!). Van de overheid krijgen ze
€300. Dit wordt met grote teleurstelling en gehoon ontvangen. Heer Litole en gevolg verdwijnen in
glimmende autos, met de staart tussen de benen. Hij zegt wel toe dat de overheid de leraren van de
Mbaraschool dit jaar gaat betalen. We gaan het zien en trekken hem binnenkort weer aan dezelfde
staart.

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 die rand staan een aantal hutjes die als school dienen
alsook een plek met kiezels afgezet waar de kleuters spelen. Zij hadden zelf de muren van klei en leem
gezet maar misten al een jaar het geld om het af te bouwen: geld voor hout en een aantal golfplaten.
Voor €300,- konden we hen helpen het gebouwtje af te maken (zie foto).
Ook vertelden zij dat ze tot voor een jaar geleden 1,5 uur moesten lopen voor water en er eindelijk een
tap/ pijp op een kwartier afstand was gelegd. Helaas is die toevoer van water 3 maanden geleden
onderbroken door bewoners verderop, zodat zij weer zonder waterpunt zaten…
De dorpsoudste zal dit met Terry en de bewoners weer bespreken en er een oplossing voor zoeken..

BEURZEN
Aan Dominic Katachum, een zeer goede, dove leerling uit Mbara. Hij heeft een gedeeltelijke beurs
voor de middelbare school in Kitale gekregen voor €320,- per jaar. De katholieke kerk betaalt zijn
behandeling en een gehoorapparaat.
Aan Daudi Beketi voor het eerste jaar middelbare school van Kapenguria.
Aan Festus €40 voor laatste deel van zijn business studie.
Aan zoon Josef €100 voor de middelbare school
Aan Charles Rotich uit Sigor , laatste deel studie medisch engineering Nairobi: € 240,-.
Aan Ruth Loseker: €400,- voor haar studie social work in afgelegen gebieden ( betaald door ACTA).

