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

Verslag van Piet de Peuter uit Mbara, Kenia
Van 10 mei tot 10 augustus 2004 ben ik weer werkzaam geweest in Kenya, in deze periode is er met de mensen weer veel werk
verzet m.b.t het bouwen van de school en wat daarbij hoort. In deze periode is het in Mbara normaal gesproken regenseizoen,
maar helaas viel er weer geen regen wat tot gevolg heeft dat de bonen en maisoogst in oktober/november nihil zullen zijn met
alle gevolgen vandien... Het doet pijn ook om te zien dat al dit werk - grond klaar maken, zaaien, onkruid wieden - uiteindelijk
geen oogst zal opleveren en de jonge plantjes voor je ogen verdorren. Uiteraard denk je dan aan mogelijkheden voor irrigatie,
maar dat is hier ook geen optie vanwege het weinige water dat in de buurt beschikbaar is.
Goed nieuws is dat we in deze periode goed zijn opgeschoten met de bouwwerkzaamheden. Er zijn vijf klaslokalen van binnen
en buiten gerenoveerd en die zien er weer uit als nieuw!! Ook zijn de twee slaapgebouwen van binnen en van buiten opgeknapt.
Er is ook veel grondwerk verzet en hebben de mensen alvast stenen gebakken en grint gemaakt voor de touletgebouwen zodat
we met de bouw daarvan hopelijk van de winter een start kunnen maken.

Natuurlijk zitten er soms dingen tegen, doch de balans opmakend waren we met zijn allen tevreden wat er in drie maanden
gebeurd is.
Ander goed nieuws is dat Sammy geweldige wedstrijden heeft gelopen;
Zevenaar 10 km
27.41 eerste plaats
Tilburg
10 engelse mijl 46.53 eerste plaats
Amsterdam 10 engelse mijl 47.34 zesde plaats;
met deze resultaten waren Sammy, coach Yobes Ondeiki en ik heel blij.
Half oktober vertrek ik weer voor een periode van 5 maanden naar Kenya; als alles volgens plan verloopt komt Dick in januari
ook weer helpen. Met Dick is het leuk samen werken en wonen en wij vullen elkaar in het werk ook goed aan, dus daar kijk ik
ook naar uit.
We blijven jullie op de hoogte houden en een ieder die op wat voor manier zijn steentje heeft bijgedragen.
ASANTE SANA (in het swahilisch hartelijk dank)
Piet de Peuter
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