MAKENA

Waarom Makena?
Omdat wij vinden dat alle jongeren in de
wereld gelijke kansen moeten krijgen.
Omdat vooral meiden in Kenia zonder ons
geen kans hebben en het gevaar lopen
om uitgehuwelijkt of misbruikt te worden.

Meisjes-project

Omdat wij hopen, dat deze meiden door
onze sponsering veel kunnen leren en zij
hierdoor, net als wij, beter op hun
toekomst worden voorbereid.
Omdat wij het belangrijk vinden om als
groep 8 dit schooljaar ons in te zetten om
educatie voor hen mogelijk te maken

Meer weten of
donateur worden?
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Meisjeshuis bij de Ganda school

Wie zijn wij?

Ons Project

Trots

Wij zijn leerlingen van groep 8 van RKBS
De Waterwilg te Nootdorp. Voor ons is het
een logische stap om na de basisschool
verder onderwijs te volgen. Dit is niet in
alle landen zo.

Makena betekent in het
Swahili: “ Zij die glimlacht”,
de gelukkige.
Wij hebben deze naam
gekozen omdat wij denken
dat de Keniaanse
weesmeisjes die wij met ons
project helpen wellicht een
gelukkiger verloop van hun
leven krijgen en hierdoor
dan ook een reden hebben
om te glimlachen.

Wij zijn trots dat het ieder jaar weer lukt
om het benodigde geld op te halen om
onderwijs in Kenia voor enkele
meiden/vrouwen mogelijk te maken.

Onderwijs vergroot
de kansen om een
bestaan op te kunnen
bouwen. Daarom
heeft onze school
ervoor gekozen, om
samen met ons,
meisjes/vrouwen uit
Kenia te sponsoren
zodat zij, net als wij,
verder leren.

Maar nog trotser zijn wij op de meiden zelf.
Amina Mwishahame

Funguni Omar

Maria Peter

Nkuwasha Hamisi

Door het hele schooljaar (2018-2019)
heen doen wij activiteiten om geld bijeen
te verzamelen. Het bedrag dat wij in juli
2019 nodig hebben om “onze” meisjes
een jaar te laten studeren is €3000,--.
Wij vinden het leuk om de meisjes te
helpen. Wij kennen de meisjes door de
foto’s en verhalen van leerkrachten, die
hen ontmoet
hebben.
In deze folder vertellen wij u graag meer
over ons project!
De portretten in deze folder
zijn van “onze” meiden.

Enkele jaren geleden heeft de directie van onze
school in samenwerking met de
oudervereniging besloten om met iedere groep
8 een weesmeisje te sponsoren. Het plan om
een meisje te sponsoren komt voort uit de
mening van de oudervereniging
en het team dat ieder kind recht heeft op
onderwijs. Er is gekozen voor weesmeisjes,
omdat het aantal meisjes dat in Kenia
doorstroomt naar vervolgonderwijs vrijwel nihil
is.

Eunice Peter,
Jackline Nzuki,
Funguni Omar,
Amina Mwishahame,
Grace Tsuma,
Khadija Charles,

Inmiddels zijn wij 13 jaar verder. Nu sponsoren
wij de vervolgopleiding
van twee meiden. Ieder jaar lukt het de groepen
8 weer om het benodigde geld bijeen te
brengen. Dat vraagt inzet, creativiteit, planning,
ondernemersgeest maar vooral samenwerking.

Eunice Peter

Claris Daniel, die dankzij sponsoring van
de middelbare school en de vervolg
opleiding via het Makena project nu een
betaalde baan hebben. Twee keer per jaar
ontmoeten de meiden/vrouwen elkaar op
de Makenadag in Ukunda Kenia.

