Bezoek projecten in Kenia
Dzombo Primary
Afgelopen september/oktober 2018 vond het traditionele
bezoek plaats aan de projecten van De Waterwilg in Kenia.
Bezoek aan de Dzombo Primary school liet daarbij zien, dat de
plaatselijke overheid, de school ondersteunt door de bouw van
2 kleuterlokalen, een kleutertoilet en een kantoorruimte.
De school kampt met capaciteitsproblemen. Een groep krijgt les
onder een afdak, maar in de toekomst zal dat niet meer nodig
zijn. Wij maakten kennis met de nieuwe headmaster en zagen
vol trots de leerkracht aan het werk die de bibliotheek beheert.
In het verleden heeft de Waterwilg via een ouder werkzaam op Elkerlyc, een Internationale school in
Leiderdorp, veel boeken gehad. Er is destijds een specifieke ruimte voor ingericht met boekenrekken. De
boeken waren nu ingedeeld op niveau. Naast de leerkracht waren er ook 3 leerlingen verantwoordelijk
voor de bieb. De school heeft specifieke leesuren ingeroosterd en het resultaat mag er zijn, daar de
score van Engels omhoog is gegaan. Vanuit de Kenia rekening is er 100 euro gedoneerd om de bieb aan
te vullen.

Ganda Primary
Bezoek aan de Ganda Primary school; het project waar De Waterwilg destijds mee is gestart.
Ook daar maakten wij kennis met de nieuwe headmaster.
Tevens zagen wij een goed meewerkende oudergroep. De
voorzitter had weten te realiseren, dat de plaatselijke overheid
een nieuwe watertank zou installeren. Het gebouw zag er goed
onderhouden uit en in het Girlshostel wonen nu 3 vrouwelijke
leerkrachten. Ook zijn er nu 3 jongeren werkzaam in een
leerwerktraject. Dit laatste is wel een ingewikkelde, daar de
regering veel moeite heeft om betaalde banen in het onderwijs
te realiseren. Het was echter een initiatief vanuit de school zelf.
Op beide scholen was er geen officiële ontvangst; Bezoeken aan de scholen is door de regering aan
banden gelegd. De scholen moeten zich immers voorbereiden op de toetsen die er plaats vinden voor de
groepen 8 in november.

29 september Makenadag
Het toeval wilde, dat de Makena markt op de markt van de
Verbeelding te Pijnacker op hetzelfde moment plaats vond als de
Makenadag in de Forest Lodge te Ukunda. Gast was daarbij dhr.
Zakaria Y.Mwamzandi lid van het bestuur afdeling onderwijs.
Er waren veel vrouwen aanwezig; zij vertelden daarbij hoe zij
gesponsord waren, welke opleiding zij hadden gedaan en of zij al
een betaalde baan hadden. Vanuit de Makenagroep zijn er 7 met
een betaalde baan bijna allemaal in het onderwijs. Er werd ook
gesproken over opleidingen in een ander vakgebied. Er is op dit
moment veel werk te vinden in mode ontwerp, haar vlechten, ICT en voor de jongens bij het
vak timmeren, elektriciens en motorvoertuigen techniek. De bijeenkomst was zeer zinvol; mede
omdat er nu ook 2 Albino dames in de groep zitten. Zij zijn gegarandeerd van een betaalde
baan in het onderwijs omdat de overheid dit stimuleert en ondersteunt. Na de gebruikelijke
fotosessie en de specifieke individuele gesprekken ontvingen zij allemaal een Waterwilg tas met
inhoud (waspoeder, zeep, deodorant, wc papier, tandenborstel, tandpasta, koekjes en
maandverband). Dit laatste is nu standaard aanwezig op de Primary scholen om uitval van
meisjes te voorkomen.
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Malaika Mdgo
Dit is ons specifieke eigen project waarbij Grace Tsuma, een van de
meiden ondersteund vanuit Makena, dit schoolproject heeft
geïnitieerd. In februari waren wij nog bij de opening van het in
gebruik nemen van het land. Nu stonden er 2 lokalen en de
fundering voor het derde lokaal; een toiletgroep met 3 deuren (één
voor de jongens, één voor de meisjes en 1 voor volwassenen. Er was
een waterput gerealiseerd en 68 leerlingen telde de Malaika Mdogo
school. Een prachtige ontvangst: alle ouders waren er, cadeaus
werden er uitgewisseld. De traditionele kleden en jurken. En…. de
duplo. De leerkrachten vonden het ontwikkelingsmateriaal met de
voorbeelden fantastisch. De kinderen waren meer weg van de
keepautootjes, de beesten, de motoren, de vrachtwagens etc. De
volgende dag bleek dat er nieuwe aanmeldingen waren gekomen,
vanwege het mooie duplo materiaal. De school gaat straks dicht
vanwege vakantie en wij zijn benieuwd hoeveel leerlingen er in
januari 2019 gaan starten.
Bij ons nieuwe bezoek nemen wij uiteraard weer duplo mee. Het was een waar
succes. Naast deze bezoeken hebben er tal van andere bezoeken plaats
gevonden. 2 keer 46 kg hadden wij bij ons; dank daarbij voor de babykleding,
de kleding voor de meisjes en de jongens. En.. de prachtige polo’s die wij
hadden gekregen via RKDEO badminton.
De 3 weken vlogen voorbij. Prachtige ontmoetingen wederom!
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