Kenia bezoek april/mei 2017
Het bezoek heeft dit jaar in april/mei plaats gevonden en niet in
februari. Dit maakt dan wel, dat wij midden in de regentijd
belanden. Het geeft daarbij hectische buien, die een hele andere
kijk op het land geven. De omgeving van het land is nu niet meer
droog en dor. Je bent daarbij na een bezoek niet meer helemaal
rood van het stof. De rivier staat niet droog, maar geeft water. Zelfs
zoveel, dat de rivier overstroomt. Leerkrachten en kinderen gaven
in het verleden aan, dat zij de school niet konden bereiken vanwege de regen. Je kunt je er niets bij
voorstellen, en dan is de regentijd nog maar net begonnen. Wanneer deze echt losbarst is het advies
in het gebied om 2 weken binnen te blijven. Het was een bijzondere ervaring, omdat wij eigenlijk
maar een aantal buien meemaakten. De regen is vernietigend, maar geeft ook het oh zo belangrijke
water voor de teelt. Er waren b.v. nu rijstvelden en er werd veel op het land gewerkt. En.. de
watertanks van de scholen stromen over. Het geeft een hele andere dimensie aan een gebied, dat je
al vaak bezocht hebt, maar dan in een geheel andere periode. Door de regen waren er bezoeken niet
mogelijk b.v. aan de Ganda school en gaf dit weer gelegenheid om meer te overleggen.
Makenadag
Toch ging de traditionele Makenadag wel door.
In de groep zitten nu 25 meiden en vrouwen. De groep varieert
vanaf de Primary school t/m vrouwen die nu een baan hebben.
5 van de deelnemers zijn daarbij nog jong, dit maakt dat er op de
dag 20 zouden moeten zijn. Het waren er 18.
Met elkaar hebben zij baan of geen baan ieder 200 Keniaanse
shilling ingelegd voor de bankrekening van hun eigen account. Het
Parlementslid, dat wij bij ons vorige bezoek hadden ontmoet, stort op deze rekening en de
coördinator van de overkoepelende organisatie Tenda Pamoja. Het zal een lange weg te gaan zijn om
voldoende geld bij een te krijgen om zelf als groep een leerling te gaan sponsoren, maar alle beetjes
helpen daarbij. Er is een Tenda Pamoja of wel samenwerking. De vrouwen ontvingen daarbij traditie
getrouw een tas met inhoud ( maandverband, zeep, waspoeder, koekjes, deodorant en toiletpapier).
Binnenkort komt een aankondiging van plaatsing in het onderwijs. Het is daarbij de regering of de
County ( provincie ) die de banen vergeeft. Wij hopen daarbij dat er vrouwen vanuit onze groep
worden aangesteld. De groep heeft zich zelf nu ook geregistreerd, dit maakt het mogelijk, dat indien
noodzakelijk en wenselijk de groep b.v. een lening kan krijgen en nog beter zelfstandig kan opereren.
Bezoek aan de Dzombo school.
Dit bezoek vond plaats op woensdag 3 mei. De scholen zijn dan
net begonnen.In Kenia is het daarbij op de public schools, dan
niet zo, dat er is voorbereid en alles klaar is voor de start van de
tweede termijn. Er wordt veel overlegd bij aanvang. Gelukkig
waren wel al de kinderen aanwezig, dat is altijd ook nog maar
de vraag.
Nieuwsgierig waren wij naar de nieuwe goten, die wij nu zelf
konden zien. De goten zorgden ervoor dat er 2 watertanks
gevuld waren. De school heeft nu wel een nieuwe opdracht gekregen, zorgdragen voor de
onderhoud van het gebouw. De afspraak is nu dat de muren gepleisterd en geverfd gaan worden
met inzet van de community. Nukwasha Hamisi die haar leerwerk traject op de Ganda school heeft
afgerond is nu overgeplaatst naar de Dzombo

De Ganda school kon vanwege het weer niet bereikt worden,
maar dit houdt ook in dat leerlingen niet naar de school
kunnen. Dit is de aanleiding geweest voor de tweeling Martha
en Esther Peter, dat zij op hun verzoek zijn overgeplaatst naar
de Mwangwei Primary School. Zij zitten dankzij sponsoring nu
al in de een na laatste groep van de Primary school. De School
heeft een nieuwe headmaster, waarbij de samenwerking met
het team en de ouders goed is te noemen. Ook daar zijn de
goten nu bij alle 3 de blokken met klaslokalen gerealiseerd. Dit
allemaal dankzij de opbrengst van Wandelen voor Water van de groepen 7 van De Waterwilg.

Andere bezoeken
Scholen van vrienden worden bezocht, Keniaanse families
waar een band mee is ontstaan en vrienden.
Een bezoek aan De Little Angels Academy is daarbij nieuw. De
school is opgezet door Grace Tsuma naast haar eigen
lesgeven op een school, support zij deze school met veel
enthousiasme en visie. Grace komt voort uit de Makena
groep. Het is een school met alleen nog jonge leerlingen 80 in
totaal. Zij beginnen eigenlijk met niets; Puzzels hebben wij
meegenomen, die ooit via een ouder zijn aangeleverd . Daarnaast de oude Waterwilg T shirts,
waarbij de foto al genoeg zegt. Niet geheel op maat, maar zij waren er erg blij mee. Een drankje en
een pakje koekjes geeft dan helemaal een feestelijke ontvangst. Een andere mooie ontmoeting blijft
die met de Albino’s petten, kleding met lange mouwen en zonnebrillen hadden wij mee genomen.
Ook voor de dermatoloog die e.e.a. goed kan gebruiken tijdens zijn veldwerk.
De dagen vlogen voorbij, waarbij wij wederom terugkijken op een unieke reis.

