
• Reisverslag stichting gehandicapten Kwale oktober 2022



• Het Educational Assessment Research Centre is gelegen op 
hetzelfde terrein als de dovenschool in Kwale. Het centrum 
onderzoekt de beperking van kinderen die door ouders 
worden aangebracht en zoekt een plaats op één van de 
speciale afdelingen in de regio.

• Het bureau functioneert op donderdag en op ‘halve’ 
kracht. De verantwoordelijke is overgeplaatst en een 
leerkracht van de dovenschool runt nu het EARC. 

• Na een kort bezoek zijn we doorgegaan naar de Mentally 
Challenged school in Kwale. Gesprek met schoolleiding en 
uitgebreide rondleiding. School doet het goed op dit moment. 
Veel (praktijk)onderwijs, orde en netheid. Wel spanning 
tussen team en directeur. Directeur gaat volgend jaar stoppen 
en dan is het weer afwachten.



• Milalani

• Ons laatste grote sponsorproject. Uitbreiding meisjesslaapzaal, nieuw 
praktijklokaal en nieuwe keuken. Hele project heeft door gedoe met 
aannemer veel extra tijd gekost en ook de kwaliteit van het werk valt 
tegen. Wel zeer feestelijk onthaal door school, een officiële opening en 
een mooie dag. Hier ook een nieuwe actieve directeur, maar helaas te 
weinig leerkrachten en lesmaterialen om de school echt vooruit te helpen.



Makobe en Lukore

Dit zijn scholen in de uitgebreide shimba Hills. In Kubo het hoofd van het EARC 
opgehaald en met hem naar Makobe en Lukore geweest. Makobe is onze oude 
sponsorschool. Daar hebben we veel gedaan in de tijd dat Naomi daar directeur 
was. Na haar zijn er een paar andere directeuren geweest en heeft de school 
voldoende personeel en ook wel materialen, maar we zien geen ambitie of 
energie of onderwijs. Uit de verhalen zou het kunnen zijn dat de huidige 
directeur niet te vertrouwen is. 



In Lukore waren we nog nooit geweest. Hier een school voor 
lichamelijk beperkten (veel problemen met  vergroeiingen) de 
leerlingen gaan naar de reguliere basisschool, maar wonen en 
slapen wel op het terrein. Grootste uitdaging: voldoende 
voedsel voor de kinderen vinden.



Ukunda

Eigenlijk vlakbij ons hotel een afdeling voor mentally challenged in 
een reguliere basisschool. Ook hier waren we nog nooit geweest. 
3 klassen met leerlingen die echt les kregen toen wij 
langskwamen.   



Groentetuinen

In ons gezelschap waren ‘farmer’ Patrick en Lidy van Wieringen 
mee. Al op de eerste dag hebben ze een groentezaad winkel 
leeggekocht en op bijna alle projecten zaad achtergelaten om met 
de leerlingen groenten te verbouwen. Dit blijft een belangrijk 
onderdeel van ons project. De leerlingen leren nuttig te zijn voor 
de gemeenschap, hebben eten op de scholen en bij een teveel 
kunnen ze op de markt iets verkopen.



Yvonne en Naomi

Yvonne Matiba is onze contactpersoon in Kenia. 
Haar contacten zijn nuttig voor ons en ze helpt ons 
o.a. bij controle op uitvoering van projecten. Zelf 
heeft in Diani een reisbureau voor safari’s 
gespecialiseerd in gehandicapten safari’s (go-africa
travel) daarnaast bestuurt ze een weeshuis, dat 
zich de laatste tijd richt op (vondeling) baby’s en 
daarna adoptie in Kenia zelf.

Naomi was de oude directeur van Makobe, maar 
zit nu al een paar jaar op een dovenschool ver weg 
in Malindi. Toch hebben we haar ontmoet in 
Mombasa. Het zou leuk zijn om wat voor haar te 
doen, maar de afstand is een probleem.



ALGEMEEN

• Droogte door klimaatverandering is een groot probleem in Oost Afrika. Er kan 
weinig verbouwd worden; honger voor mens en dier.

• Ook in Kenia wordt alles duurder (inflatie). Dat betekent nog meer armoede en 
voor ons een duurder wordend bezoek.

Wat hebben we gezien?

• Twee locaties waar we niet eerder zijn geweest (Lukore en Ukunda)

• Actieve en minder actieve scholen

• Grote afhankelijkheid van de schoolleiding

• Minder kinderen op school 

(ouders kunnen het niet betalen/niet terugkeren na covidsluiting)

• Ontbreken van les- en praktijkmateriaal

• De oude meubels van de KVS worden nog steeds gebruikt

• Onvoldoende eten 

• Te weinig personeel (Milalani)

Stagemogelijkheden voor studenten?

Hebben we gevraagd op scholen waar we vertrouwen in hebben. Met name 
Mentally handicaped in Kwale lijkt een goede plek te zijn. Ook Milalani zou graag 
ondersteuning willen gebruiken. Het weeshuis heeft mogelijk maar 1 plek 
beschikbaar. Zowel in Kwale als Milalani hebben we nog geen stagiairs gehad en 
weten we niet of er een goede logeerplek te vinden is. Volgens de schoolleiding 
wel.



Ideeën ter verbetering

Wensen Mentally Challenged Kwale:

• Slaapplekken

• Meubilair (bedden en tafels voor de eetzaal)

• Hek voor de watervoorziening

• Oefen woonhuis voor het eind VSO

Wensen Milalani:

• Dakconstructie praktijklokaal

• Dakconstructie nieuwe slaapzaal lekt

• Afzuigkap keuken

• Naaimachines, houtbewerking? Andere    
praktijk spullen liever

• Hek om de tuin



Wensen: Makobe

• Hek tussen school en basisschool kapot (weglopers)

• Elektriciteit (solar) kapot / accu ook

• Druppelaars voor de tuin

• Voorlichting aan het dorp

• Matrassen zijn slecht

Wensen: Lukore

• Rolstoelen

• Betere kookplek

• Goten en watertank voor schooltuin

• extra slaapplek

Wensen Ukunda:

• Schriften en pennen zijn hier heel welkom.



Acties werkgroep in 2023 ?

15 januari Bridge middag (Nelleke en Jan)

-

-

-



• Deelnemers reis:

• Iepe Roosjen

• Onno Richel

• Stijnie de Graaf

• Lidy van Wieringen

• Patrick van Wieringen

• Jolien Roosjen

• Voor het verslag dankbaar gebruik gemaakt van aantekeningen van Onno en zijn foto’s


