
EERSTE BOUWPROJECT GELUKT 
De twee nieuwe klaslokalen in Mbara zijn gereed. Dit najaar 
opent één van de kinderen uit het Keniaanse dorp van hardlo-
per Sammy Rongo Olengura de klassen. Intussen is de extra 
ruimte bij de lagere school al in gebruik.
De bouw was nodig omdat de Mbara Primary School veel te krap 
is. Nog steeds is het woekeren met ruimte om de ongeveer 
zevenhonderd leerlingen  plek te geven. En nog steeds zijn er 
te weinig boeken en te weinig andere schoolspullen.
Als eerste stap gingen vrijwilligers van onze stichting Samen 
Succes naar Mbara om bouwmateriaal te kopen. Het geld dat 
vorig jaar werd verzameld met sponsorlopen op Nederlandse 
scholen en geschonken werd door de donateurs van de stich-
ting steunen kon daarvoor goed worden gebruikt.
Twee van onze vrijwillige veldwerkers, Piet de Peuter en Dick 
van Andel legden samen met de bevolking van het dorp het 

fundament voor de twee klaslokalen. Er werd een plaatselijke 
aannemer gevonden die een contract tekende om de bouw af 
te maken. Dat is gelukt: het dak zit erop, de ramen zitten er 
in, de muren zijn gepleisterd. Er moet nog wat gesleuteld 
worden aan details..
De problemen voor de Mbara Primary School zijn hiermee niet 
uit de wereld. Er zijn  nog altijd te weinig lokalen. Bij ons 
laatste bezoek waren er negen leraren. Maar sommige leraren 
vertrekken weer. De schoolboeken blijven schaars: meestal 
delen drie kinderen één boek. In perioden dat er honger is in de 
streek, is er van onderwijs helemaal geen sprake.
Onze veldwerkers hebben samen met de bevolking en in over-
leg met Sammy bekeken wat er nog meer nodig is op korte 
termijn. Er wordt gedacht aan de bouw van nog meer lokalen 
en aan een lerarenkamer. Een ander mooi idee is om een deug-
delijke bibliotheek te maken, waar de extra boeken die er nog 
moeten komen kunnen worden bewaard.
Het eerste bouwproject is een succes geworden. Maar er moet 
nog veel gebeuren voor de school in Mbara. 

SCHOOLGELD NIET MEER HET 
GROOTSTE PROBLEEM 
Het eerste jaar dat de stichting Samen Succes geld inzamelde 
werd aan de donateurs vooral de vraag gesteld: Kunt u school-
geld geven om een kind aan het onderwijs te laten deelnemen? 
Gebrek aan schoolgeld bij ouders die hun kinderen naar de 
school in het dorp willen sturen is inmiddels echter niet meer 
het grootste probleem.
Na de laatste verkiezingen in Kenia besloot de nieuwe regering 
dat het onderwijs in het hele land gratis moet zijn. Het geld 
dat voor kinderen is ingezameld is daarom door onze stichting 
ingezet voor de andere onderwijsnoden in Mbara. Door het 
bouwproject en de koop van leermiddelen is het geld dus goed 
terecht gekomen.

ÉÉN VAN DE KINDEREN DOET 
DE OPENING 
“Het was goed gedaan, het was uit de kunst. Ja, dat was een 
leuke binnenkomer", zegt bestuurslid Piet de Peuter over zijn 
weerzien met Mbara en met de schoollokalen waarvoor hij eind 
2002 de bouwmaterialen afleverde.
Dit voorjaar keerde hij terug in het bergdorpje waar het 
bouwproject  van onze stichting van de grond moest komen. 
Tijdens de maanden in Nederland, toen de bewoners van Mbara 
aan de slag gingen, kreeg De Peuter één keer een mailtje van 
hardloper Sammy Rongo Olengura. De bouw van de school liep 
'verry well", meldde Sammy vanuit Kenia.
Bij aankomst bleek dat Sammy gelijk had. Piet: “De muren 
stonden er. Het dak zat erop. Ze kwamen nog tien golfplaten 
voor de dakbedekking tekort en er moest nog cement bijko-
men om de boel af te pleisteren."
“Nadat we vorig jaar het fundament hebben gelegd, zijn de 
klaslokalen verder opgebouwd door de jongens uit het dorp, 
onder leiding van een aannemer, Moses Nigoriatio. Bestuurslid 
Dick van Andel en ik lieten ze contracten tekenen en ze hebben 
de klus voor een vast bedrag aangenomen. Ze hebben goed 
werk afgeleverd."
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Piet legde dit voorjaar samen met de bouwers uit het dorp de 
laatste hand aan het project. ,“We hebben nog wat aan de 
afwatering verbeterd. Er is zwarte verf gekocht voor de 
onderkant van de muren en we hebben de ramen er ingezet. 
Dat stond niet in het eerste contract met de aannemer, maar 
dat is nu ook klaar."
De zevenhonderd schoolkinderen van Mbara maken inmiddels 
vanaf begin mei gebruik van de twee nieuwe lokalen bij hun te 
krappe schoolgebouw. Om de lessen beter te laten verlopen is 
Piet naar de stad gegaan om schoolboeken te kopen.
“Ik kreeg van de nieuwe hoofdonderwijzer een lijst van de 
boeken die ze nodig hebben. We zijn uitgegaan van één boek 
voor drie kinderen per vak. Het blijft natuurlijk te weinig. 
Verder hadden we nog wat geld voor landkaarten, boeken voor 
de onderwijzers en letterkaarten voor het leren lezen", vertelt 
hij. Er moesten ook nog 83 zakken cement en de stapel ont-
brekende golfplaten naar het dorp worden gehaald.
Het transport van al die school- en bouwspullen ging dit keer 
vrij soepel omdat er werd bijgesprongen door een Nederlandse 
ontwikkelingswerker, Theo Vlaar, die met Piet mee de bergen 
in was gegaan. Diens auto bracht uitkomst. Vlaar was trou-
wens enthousiast over het schoolproject van onze stichting 
en heeft de Nederlandse ambassade in Nairobi om enige steun 
gevraagd.
De twee nieuwe klaslokalen draaien inmiddels op volle toeren. 
Nu nog de officiële opening. Wie gaat dat doen? Piet de Peuter: 
“In oktober of november gaan we daar een lint doorknippen, 
hebben we met de bewoners afgesproken. De opening wordt 
gedaan door één van de kinderen, daar zijn  ze het over eens.

NAAIMACHINES VOOR DE 
VROUWENGROEP 
De eerste serie naaimachines is inmiddels gearriveerd in 
Mbara. De vrouwengroep in het dorp van onze bekende hardlo-
per Sammy Rongo Olengura zorgt voor het gebruik en de ver-
deling.
Het was een beetje toeval dat de naaimachines dit voorjaar al 
konden worden gestuurd. Er bleek ruimte over in een contai-
ner met hulpgoederen die de stichting Worldrunners naar 
Kenia liet verschepen. Daar maakten onze vrijwillgers van 
Samen Succes dankbaar gebruik van: acht machines gingen 
mee op de boot.
Na overleg met het vrouwencomité zijn vier naaimachines 

verhuurd. De andere vier worden door de groep zelf benut om 
te oefenen. De bedoeling is dat de vrouwen van Mbara op die 
manier zelf de geel-blauwe uniformen leren maken die de 
kinderen van de lagere school verplicht zijn te dragen. Dat 
scheelt weer in de kosten voor de ouders van de leerlingen.
Wellicht kunnen de vrouwen ook nog op een andere manier wat 
geld verdienen met de naaimachines. 

HARDLOOPNIEUWS 
Sammy verschijnt dit jaar later dan voorzien in Nederland aan 
de start. De Keniaanse loper uit Mbara, die daar samen met 
onze vrijwilligers het schoolproject op poten zet, liep hier 
vorig jaar een paar races en was vaak aanwezig bij de sponsor-
lopen op scholen. De afgelopen maanden trainde hij hard in 
eigen land. De bedoeling was dat hij zou inschrijven voor één  

van de marathons in Europa. Na zijn deelname aan  21 kilome-
ter-races in het verleden wilde Sammy nu ook aan het zwaar-
dere werk ruiken: mee voorin lopen op de langste afstand. 
Maar een ziekte die hij vorige maand opliep gooide roet in het 
eten. Nu is het de bedoeling dat hij tegen de herfst topfit is 
voor scherpe tijden op de marathon.

DE STICHTING SAMEN SUCCES 
Meer informatie over de stichting vindt u op onze website:
www.helpmbara.tk
Ons bestuur is te bereiken via het mailadres van voorzitter 
Petra Munneke: Chateauroux@hetnet.nl 
Correspondentie-adres: 
Stichting Samen Succes, Schip Chateauroux, 
Oostelijke Handelskade t.o. 31, 1019 BL Amsterdam 

We proberen dit jaar opnieuw geld in te zamelen voor beter 
onderwijs aan meer kinderen in Mbara. We hopen op uw bijdrage.
Wilt u de nieuwsbrief doorgeven aan andere belangstellenden? 

Donaties kunnen worden overgemaakt naar de girorekening 
van Samen Succes. Giro: 9523574, tnv Stichting Samen Succes, 
Amsterdam. 
Het bestuur van Samen Succes: Petra Munneke, Piet de Peuter, 
Dick van Andel, John Visser, Teun Lagas. 

Sammy gaat trainen

Vrouwen aan het werk


