Maart 2006
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de stichting “Samen Succes”
voor alle belangstellenden voor het onderwijsprojekt "Mbara".

(Foto: Rutger: Beschilderde poort van het schoolcomplex)
VAN HET BESTUUR
De school groeit, het onderwijsniveau stijgt en de kinderen van het dorp doen echt hun best. We moeten ze blijven helpen”,
schreven we bijna een jaar geleden in de nieuwsbrief van ‘Samen Succes’. Inmiddels zijn we weer een paar stappen verder. Het
schoolcomplex van de lagere school in het Keniaanse dorp Mbara dat we dankzij onze donateurs konden moderniseren en
uitbreiden, is een voorbeeld voor de omgeving. Onze vrijwillige veldwerkers Piet de Peuter en Dick van Andel hebben de
afgelopen wintermaanden ter plekke, samen met de bevolking van Mbara, verder gewerkt aan dit project.
De eerste donateurs van de Stichting Samen Succes weten het nog: in 2002 werden de bouwmaterialen omhoog gebracht naar
deze eenzame, droge afgelegen streek in West-Pokot. Dat najaar werden de fundamenten gemaakt, daarna verrezen langzaam de
extra klaslokalen voor de overbevolkte ‘Primary School’ van Mbara.
De lokale bevolking is trots op de school en bibliotheek waaraan ze zelf zo hard gewerkt hebben.
Nu het bouwen op z’n eind loopt, gaan we proberen de toekomst zo zeker mogelijk te maken: er is een budget nodig om de
komende jaren voldoende onderwijzers voor de klassen te houden. Jullie lezen er meer over in de begeleidende brief. Wij hopen
op uw steun!

(Foto: Kees Groen. schoolcomplex)

WAT IS ER GEDAAN IN 2005
In 2005 zijn er weer een flink aantal verbeteringen aan het schoolcomplex gerealiseerd. Er werden twee nieuwe klaslokalen bij
gebouwd. Een vervallen klaslokaal, dat niet meer gebruikt kon worden is tot aan de fundering afgebroken en weer opnieuw
opgebouwd. De bibliotheek is klaar gemaakt voor gebruik. Rondom de klaslokalen zijn dakgoten aangebracht zodat het
regenwater in het natte seizoen kan worden opgevangen in grote tanks voor het schoonmaken van de lokalen. Ook werden er
negen meter diepe gaten gegraven voor de te bouwen toiletgebouwen. Het jongens toiletgebouw is bijna gereed, het gebouw voor
de meiden volgt in 2006.
Langs de paden voor de klaslokalen werden bloemenstruikjes geplant, gekweekt uit zaadjes van planten uit de omgeving. De
bloemen maken van het geheel een weelderige oase. Maar het allerbelangrijkste is dat de onderwijsresultaten, die landelijk
gemeten worden, aanzienlijk zijn verbeterd. Daar doen we het voor!

(Foto Kees Groen. moeders schuren de tafels voor de bibliotheek.)

BIBLIOTHEEK KLAAR
Door Dick van Andel: Het nieuwe gebouw tussen de klaslokalen is nu klaar. Vorig jaar werd de lerarenkamer al in gebruik
genomen. Nu is de bovenverdieping ingericht met kasten en leestafels. Afgelopen jaar zijn er al een aantal boeken verzameld.
Engelstalige boeken vanuit Nederland maar ook tweedehands boeken in het Kiswahili die in Kenia zijn aangekocht. Dit voorjaar
kan de bibliotheek worden geopend. Mary Njorge heeft inmiddels alle boeken gerubriceerd en een kaarten systeem opgezet voor
de administratie. Het plan is om enige meisjes en jongens, die in 2005 de Mbara Primary School hebben beëindigd en die geen
kans hebben om naar een middelbare school te gaan omdat hun ouders dit niet kunnen betalen, de bibliotheek te laten beheren.
Deze kinderen krijgen hiervoor een vergoeding, waarmee ze misschien in de toekomst zelf hun voortgezet onderwijs kunnen
bekostigen. Inmiddels is de eerste medewerker, Michael Limasia aangesteld in de bibliotheek. Hij is alle boeken aan het kaften
(Michael was de eerste jongen die door Astrid Bloemberg is geholpen om naar school te kunnen gaan en het eerste kind waar
schoolgeld voor werd betaald). In eerste instantie zal de bibliotheek alleen worden opengesteld voor de leerlingen van de Mbara
Primary School. Als na enige tijd alles goed loopt zijn de kinderen van andere scholen en natuurlijk de ouders ook welkom.

(Foto: Kees Groen. inrichting bibliotheek)

SAMMY
Door Piet de Peuter: Sammy zijn eerste wedstrijd in 2005 was in Brunsum. Met zijn drieën, met
Wibo Lelieveld en Samy, gingen we op zaterdag 3 april naar Limburg.
Het deelnemersveld was zeer sterk. John Kibowen die al twee keer wereldkampioen is op de cross
country was er ook en nog andere Keniaanse atleten en de Nederlandse top verschenen aan de start.
Sammy liep een sterke wedstrijd. In de eindsprint was Kibowen te sterk. Hij won de tien kilometer
in 27.56 en Sammy werd tweede in 28.00. Een week later was de Marathon van Rotterdam.
Sammy heeft daar Luc Krotwar geholpen zoals afgesproken was. Hierna gingen er dingen
veranderen voor Sammy. Hij kreeg de kans om voor Global Sports van Jos Hermens te gaan lopen,
en na overleg met Petra en mij werd de beslissing genomen om dit te doen. Op 14 april brachten
we hem naar Nijmegen, waar we zeer gastvrij en leuk door Jos Hermens en zijn medewerkers
werden ontvangen.
Voor ons was dit een emotionele dag natuurlijk, want na zes jaar samenwerking zal Sammy zijn
hardloopcarrière een vervolg krijgen onder de vleugels van Global Sports.
In de auto van Amsterdam naar Nijmegen werden veel herinneringen over de laatste zes jaar
opgehaald. Alle drie zijn we er van overtuigd dat dit een goede stap is voor Sammy zijn
hardloopcarrière. Hierna volgde er voor Sammy onder hoede van Global Sports nog prachtige
wedstrijden. Een droom kwam uit toen Sammy samen met één van zijn grote voorbeelden Haile
Gebrasallassie in de 10 Engelse Mijlen van Tilburg op het erepodium stond. Haile Gebrasalassie
liep een nieuw wereldrecord en won de wedstrijd! Sammy verweerde zich zeer verdienstelijk en
werd derde. In 2006 regelt Global Sports de begeleiding en het wedstrijdprogramma voor Sammy
(Foto: Petra Munneke.
en wij zijn zeer benieuwd hoe het Sammy zal vergaan.
Sammy tijdens de wedstrijd Sammy, heel veel succes en go, go, go, go...
in Zevenbergen)

FRUSTRATIES
Door Petra Munneke: Vorig jaar toen ik in Mbara aankwam, kwam over het pad een jongen van ongeveer 15 jaar op me af;
gestreken overhemd en nette broek, onder zijn arm een keurig mapje met zijn schoolresultaten, Tony was zijn naam. Of hij me
even kon spreken. Tony had twee broers en zusjes en zijn ouders hadden niet veel geld... Hij kon echter wel goed leren en had de
laatste klas van de lagere school twee jaar geleden al met goed resultaat afgesloten.
Echter geld om door te gaan naar de middelbare school, in een dorpje beneden, was er niet. Zo had hij nog twee keer groep 8

gedaan, met nog meer succes. Nu zou het schooljaar in januari weer beginnen maar geen geld. Een jaar middelbare school kost
230 euro. Overlegt met Piet en Dick; zoals ik wel wist was Tony niet de enige; regelmatig komen er mensen bij Piet zijn hut,
voor geld, medicijnen, zaadgoed of schoolgeld voor de middelbare school of een beroepsopleiding. Ja wat moet je? Wij hadden al
eerder afgesproken dat we ons op de lagere School in Mbara richten, en daarvoor op dit moment alle geld voor nodig hebben.
Begin je eenmaal met geld voor een opleiding te geven of iets anders, dan zullen er de volgende dag nog meer mensen bij je hut
staan en dat geld hebben we nu niet! Zo is het duidelijk voor iedereen en kun je ook zeggen; nu is er alleen geld voor de Mbara
Primary School. Tony heeft ons nog 6 keer aangesproken voordat ik weer vertrok; als die blanken weer weg zijn kon hij het
definitief vergeten want zelf zouden zijn ouders het geld nooit bij elkaar krijgen. Ook de leraren van de school beaamden dat
Tony een goede leerling was en erg gemotiveerd was. We hebben het dus niet gedaan. Lekker zit dat nog steeds niet. Wat groter
gezien denk ik; wat is dat voor regering? Acht jaar geleden was de middelbare school nog betaalbaar, slechts 50 euro per jaar.
Voor daar ook al veel geld (Sammy heeft het geld toen net bij elkaar kunnen sprokkelen, via buitenlandse studenten die hij
rondleidde in een studie en natuurpark. Soms moest hij ook weer een half jaar of jaar wachten tot hij weer geld genoeg had.). Nu
is het schoolgeld van 230 euro voor het merendeel van de bevolking niet meer op te brengen. En dan ben je er nog niet, een
beroepsopleiding kost na een middelbare opleiding een veelvoud. Kortom het is in Kenia zeer moeilijk, en in deze streken vrijwel
onmogelijk om verder te leren. De lagere school draait nu goed en dat stimuleren we. Frustrerend dat er daarna voor de meeste
geen vervolg is? Waar doe je het dan allemaal voor? Aan de andere kant, troosten we ons. Je kunt niet alles en dit is een goed
begin, en zo gaan we voorlopig door. Ondertussen broeden we op een plan om misschien toch ook een soort studiebeurs op te
zetten voor een aantal kinderen. Hoeveel? hoelang? Alleen voor de besten of per loting? Prestatie afhankelijk? En hoe gaan we
dat betalen? Mocht u ook hiervoor warm lopen of ideeën hebben, dan horen we dat graag.

(Foto: Rutger, kinderen voor de klaslokalen.)

WIE DOET WAT
Door Piet de Peuter: Nu de bouw van de school zijn einde nadert, en het nieuwe schooljaar in januari is begonnen is het
misschien leuk om de medewerk(sters) die via onze stichting op de school werkzaam zijn of waren voor te stellen.
Leraren en leraressen: Isaac Bowen doet groep twee. Martin Kriwat doet groep drie. Bhatul Chemworsho is voor groep vier, vijf,
zes en zeven (Kiswahili, aardrijkskunde en geschiedenis). Nancy Andiema is voor groep vijf, zes, zeven en acht (biologie, Engels
en rekenen). Cleophal Tidongoluk doet groep vijf en zes (Engels en Kiswahili).
Onderhoud: Joseph Lonyang is conciërge Hij was tijdens de bouw van de school één van de beste en handigste werkers. Julius
Didoreng is caretaker. Julius viel ook op tijdens de bouw en is nu verantwoordelijk voor het schoonhouden van de
slaapgebouwen en het bijhouden van de omheining, tuin, bloembakken en het verbranden van het afval. Recha is onderhoudsman
en is verantwoordelijk voor reparatiewerkzaamheden. Recha werkt part-time voor tien dagen per maand.
Bibliotheek: Michael Limasia is reeds aangesteld. De overige vacatures voor het beheer van de bibliotheek behoren nog te
worden ingevuld.

Onze stichting betaalde al deze mensen een kleine vergoeding in 2005. Graag willen wij deze enthousiaste mensen de komende
jaren voor de school behouden. Hiervoor hebben we de sponsoractie ‘leraren project’ opgezet. Hierover leest u meer in de
begeleidende brief.
Mary Njorge heeft afgelopen jaar veel voor de school gedaan. Of zij hier de komende tijd mee door gaat is nog onzeker.

(Foto: Kees Groen, Recha voor de nieuwe schoolbanken)

EEN DAG VAN DE VELDWERKERS
Half december waren Mary, Piet en Dick alle drie tegelijkertijd in Mbara om de laatste bouwfase in te gaan. Een neef van Dick,
Kees Groen, was ook mee gegaan om te helpen bij de bouw.Ze sliepen verdeeld over de twee grashutten die net boven die van
Sammy staan. Tussen zes en zeven ’s-ochtends, wanneer het licht begon te worden, werd op een klein vuurtje het water voor thee
en koffie gekookt. Om half acht liep het team naar de school. Samen met de vaders en moeders werd begonnen aan het werk. De
lunch werd gebruikt op de school, altijd gekookte mais, afgewisseld met bruine bonen of een combinatie van die twee. Om vijf
uur zit de werkdag er op. Onderweg naar de hutten wordt nog even gestopt voor een wasbeurt aan het bergstroompje, dat scheelt
water omhoog brengen naar de hutten. Eenmaal thuis wordt het vuurtje weer opgestookt om eten te koken. Vaak wordt er ugali
gegeten met wat stukjes geit of sukumawiti, het voedsel dat in Pokot elke dag gegeten wordt. Voor de afwisseling soms
gedroogde boerenkool uit Nederland of ook wel eten dat uit de stad Kitale meegebracht werd. Voorheen maakte de vrouw van
Sammy meestal het avondeten, zij is echter verhuisd naar Orthum. Het zelf klaar maken van de maaltijden is wat bewerkelijker
maar er kan beter op worden toegezien dat er schoon water wordt gebruikt. Daardoor is er minder kans op diaree. ’s-Avonds
werd er dikwijls nog lang gepraat over het werk en de toekomstplannen, soms nog even wat scrabbelen of lezen, maar meestal
vroeg naar bed.

(Foto: Kees Groen. van rechts naar links: Piet, Dick en Mary in hun grashut)

DE OOGST
Door Piet de Peuter: In 2005 is de mais en bonen oogst in Mbara zeer goed geweest. Er viel voldoende regen het afgelopen jaar.
Ook voor de Mbara Primary School betekende dit een financiële meevaller. Ze hadden hun akker netjes onkruid vrij en inmiddels
ligt de oogst in de schuur. De school kan zelfs van de opbrengst wat verkopen. In 2006 hopen ze dan ook een gedeelte van de
lening die “Samen Succes” met hun had afgesloten terug te betalen. Het is de bedoeling dat de school in de toekomst van
opbrengst zich zelf kan gaan bedruipen. Maar voor dit jaar betekent het dat er door de goede oogst in de maanden februari, maart,
april en mei geen honger is. Een goed bericht dus! Zeker omdat de voedseltekorten in het noordelijkste deel van Kenia
momenteel groot zijn.

HET EINDE NADERT
Door Piet de Peuter: Nu de bouw van de school zijn einde nadert en we een fikse stap gemaakt hebben om het onderwijs op een
goed niveau te krijgen, is mijn werk als veldwerker op 1 april 2006 voor onze stichting volbracht. Ik ben blij.
Tot april zijn we hier nog druk met de bouw van de toiletten, schooltafels, voetpaden aanleggen en de watertanks plaatsen.
In het leven is er zoals een ieder weet een tijd van komen en een tijd van gaan. Voor mij is het tijd om Mbara te verlaten, en ik
ben blij. Blij met wat we bereikt hebben, misschien nog wel meer blij dat het er op zit. Het was zwaar, ontzettend zwaar en mijn
eigen tank is zo goed als leeg. Ik ben er van overtuigd dat Samen Succes ook daadwerkelijk Samen Succes gaat worden. Er zijn
de afgelopen jaren heel veel momenten geweest dat ik daaraan twijfelde. Frustraties waren er teveel om te benoemen. Bijna niets
ging vanzelf. De vermoeidheid werd gedurende de jaren alsmaar groter. Ik kan me nog goed herinneren hoe enthousiast we
begonnen in 2002 met de bouw. We wisten niets. Dick en ik hadden vierduizend euro van de Montesori school Daarna is er
zoveel gebeurd dat ik er een boek over zou kunnen schrijven. Afgelopen jaar heb ik in Mbara veel met mijn gezondheid getobt;
Malaria, tyfus, infecties en ontstekingen. De keer dat ik tien dagen in mijn grashut lag met Malaria zal ik niet snel vergeten. De
woordenwisselingen, of waren het ruzies? met Dick en Petra vergeet ik ook niet snel. Zij zijn zeer goede vrienden die voor mij
een geweldige ondersteuning zijn geweest. Ook het afscheid nemen in Holland van Martijn, Auke en Lotte, Tanja, Astrid was
soms moeilijk. Het zien rond te komen van een onkostenvergoeding samen met Mary gaf ook veel hoofdbrekens en hoofdpijn.
Nu het er bijna op zit ben ik blij. Het is dezelfde blijheid die ik kon voelen als ik een marathon of vierentwintig uursloop tot een
goed einde heb weten te brengen. Trots ben ik ook best wel op wat Sammy tot nu toe heeft bereikt met hardlopen. In 2004 een
derde plaats op de wereldranglijst tien kilometer op de weg is van hoog niveau. De afgelopen jaren ben ik materieel en financieel
nog armer geworden. Toch voel ik mezelf rijker omdat ik in deze jaren vrienden voor het leven heb gevonden, waar ik lief en
leed mee heb gedeeld.
Ik wil langs deze weg alle mensen die Samen Succes hebben mogelijk gemaakt bedanken voor hun bijdrage en ondersteuning.

We hebben alle giften zo goed en verantwoordelijk mogelijk besteed. Tijdens de bouw zal er ongetwijfeld wat geld verloren zijn
gegaan omdat Dick en ik gewoon achteraf terugkijkend soms zeggen; als we het zo gedaan hadden dan... Achteraf is een koe in
zijn kont kijken, en als je alles van tevoren weet is het gemakkelijk.
Mijn speciale dank gaat uit naar de volgende mensen. Hier zijn ze in willekeurige volgorde: Sammy, Petra, Mary, Dick, Astrid,
Tanja, Martijn, Auke, Lotte, John, Teun, Jos, Phylis, bedankt voor jullie geduld, opoffering, inzet en ondersteuning. Zonder jullie
had ik niet kunnen doen wat ik gedaan heb. ASSANTE SANA.

(Foto: Petra Munneke. Piet voor zijn hut in Mbara.)

LAATSTE NIEUWS:
Van het bestuur: In februari heeft onze stichting besloten om kontakt te gaan zoeken met Tegla Laroupe. Tegla is hardloopster en
is geboren in
West Pokot. Zij doet veel goed werk met haar 'Peace foundation' in pokot, met name op onderwijs gebied. Onze bedoeling is om
met Tegla te gaan samenwerken. Meer informatie kunt u vinden op: www teglaloupe_ peacefoundation.org.
Ander nieuws is dat Mary, onze coördinatrice, spoorloos is. Mary heeft twee keer geld van de giro-rekening van onze stichting
opgenomen en is met de noorderzon vertrokken. Wij hopen dat Mary niet in de problemen zit en zijn bezorgd. Mary heeft
fantastisch werk gedaan in Mbara en wij zullen proberen haar op een dag weer te ontmoeten. We houden u in de volgende
nieuwsbrief van deze ontwikkelingen op de hoogte.

Hoofdgebouw

CONTAINER NAAR BARAKA FARM EN MBARA:
Half februari is er een 40 voet container vanuit Biddinghuizen vertrokken voor Mombassa - Eldoret… Het geld voor het transport
van de container kwam grotendeels van Worldrunners, een stichting die geld verzamelt voor een aantal projecten in derde
wereldlanden door het lopen van sponsorwedstrijden. (www.worldrunners.nl) Het grootste deel was voor de Barakafarm bij het
Kipkeino childrenhome bestemd; zo waren er allerlei landbouwmachines, een traktor en ander gereedschap wat voor Nederlandse
boerderijen al oud is, maar in Eldoret prima van pas komt. Alles werd ingezameld van verschillende boerderijen bij een
boerenbedrijf in de polder en o.l.v. Siem zo efficiënt mogelijk in de container gepakt. Zo bleef er ook nog ruimte voor ons project
over, zodat er nog 10 naaimachines, typemachines, ingezamelde engelse boeken voor de bibliotheek en wel 40 paar
hardloopschoenen voor jong talent meekonden. Ook kregen we nog 8 rolstoelen van Den Dolder in Utrecht en die gaan naar een
ziekenhuisje in de buurt van Eldoret.
Jos heeft de container inmiddels ontvangen en Piet neemt elke keer dat hij weer heen en weer gaat naar Mbara zoveel mogelijk
mee. Iedereen die hieraan meegholpen heeft enorm bedankt.

Naaimachines en tractor op weg naar Kenia

JAARVERSLAG 2005
STICHTING ‘SAMEN SUCCES’
---------------------------------------------------INKOMSTEN:
Donatie particulier
€ 14.398
Donatie organisaties
€ 10.100
- Local Heroes
€ 6.750
- Basis gemeente Ede € 150
- Wings of Support
€ 3.200 ________
Totaal:
€ 24.489
---------------------------------------------------UITGAVEN:
Kosten Stichting
€
190
Salaris kosten veldwerker
€ 4.643
Transport materialen en reizen
€ 8.514
Bouw 2 nieuwe klaslokalen
€ 10.281
Gereedschappen
Algemene verbetering gebouwen € 9.262
Lerarenkamer en bibliotheek
€ 2.796
Salarissen leraren
€ 3.645
Boeken voor school
en bibliotheek
€ 666
Totaal
€ 39.997
Toelichting: Van de totale uitgaven is bijna 90%
besteed aan bouwmaterialen en salarissen in Kenia.
Ongeveer 25% van de uitgaven is in omloop
gekomen in Mbara.
-------------------------------------------------LIQUIDE MIDDELEN PER 31/12/05:
Saldo van giro rekening € 1.788
Saldo van Keniaans kasboek € 1.210

Totaal: € 2.998
Toelichting: In 2005 was er niet genoeg geld in kas.
Enkele bestuursleden hebben privé € 12.000
voorgeschoten om alle uitgaven te kunnen realiseren.
--------------------------------------------------

Lerarenkamer
COLFON:
STICHTING ‘SAMEN SUCCES’
De stichting heeft als doel: het bevorderen van het
ontwikkelen van de regio Mbara (Kenia) en richt zich
in het bijzonderop het stimuleren van onderwijs in
de regio.
BESTUUR:
Voorzitter: Petra Munneke
Vice voorzitter, veldwerker: Dick van Andel
Secretaris, penningmeester: John Visser
Bestuurslid: Teun lagas
Bestuurslid, veldwerker: Piet de Peuter
Bestuurslid: Samuel Rongo Olengura
ADRES / INFORMATIE / ONDERSTEUNING:
Web-site: www.helpmbara.tk
Stichting ‘Samen Succes’
T.a.v. Petra Munneke
Email: chateauroux@hetnet.nl
Secretaris, penningmeester: John Visser
Tweede Leliedwarsstraat 1 hs
1015 TC Amsterdam
Giften: Giro: 95 23 574

t.n.v. Samen Succes in Amsterdam
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