
In 2003 is de Stichting Ge-

handicapten Kwale opge-

richt vanuit het Leidse Spe-

ciaal Onderwijs. Deze 

stichting stelt zich ten doel : 

Het realiseren van 

voorzieningen en ac-

commodaties voor ge-

handicapte jeugdigen 

in Kenia 

Stimuleren van een 

passend onderwijsaan-

bod 

Bevorderen van Speci-

aal onderwijs 

De doelen willen we berei-

ken  door: 

Het verwerven 

van gelden en goederen. 

Samen te werken met 

organisaties die hetzelf-

de doel na streven.  

Tevens proberen we re-

gelmatig de projecten  

te laten bezoeken door 

professionals /

vrijwilligers. 

               In deze Nieuwsbrief ... 
 Veel aandacht voor de sponsoracties die er toe geleid hebben 

dat in  oktober in Makobe de bouw van de unit voor arbeidsvoorberei-

ding van leerlingen kan starten. Het  hoofd van de unit van gehandi-

capten in Makobe sprong een gat in de lucht toen haar verteld werd 

dat er gebouwd kon worden. De School for  the Deaf in Kwale krijgt 

dankzij de sponsoracties een audiometer  en er wordt een ruimte 

voor hooronderzoek in de school gemaakt. Het is in een woord fantas-

tisch dat de leerlingen , ouders en medewerkers van de sponsorscho-

len in Leiden, Leiderdorp, Groningen en Zaandam dit in korte tijd 

voor elkaar hebben gekregen !                    
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opbrengst van  € 4.700,- 

 

 

 

 

kunst en lekkernijen. Er was 

theater en een heerlijk Afri-

kaans restaurant. Voor de spor-

tievelingen onder de leerlingen 

en docenten was er een sponsor-

loop. De dag werd besloten met 

een muziekprogramma waar 

naast de leerlingen ook Afri-

kaanse gasten meeslepende 

djembe speelden. Het was een 

een heel leuke en geslaagde 

dag met een schitterende  

De school heeft een swin-

gende actie optouw gezet 

om geld in te zamelen: Dan-

sen voor kansen! Op een 

mooie zomerse dag in juni 

had de school een mara-

thondansactie georgani-

seerd. Op vrolijke Afrikaan-

se muziek werd ter plekke 

een ritmi-

sche dans 

geleerd. 

De ouders 

die ston-

den te kij-

ken en 

klappen 

konden zelf ook niet rustig 

blijven staan, zo uitnodi-

gend klonk het ritme! De 

weken ervoor hadden de 

leerlingen geld opgehaald 

voor elke minuut dat ze zou-

den dansen.                                     

                                          

Het resultaat mocht er zijn 

maar lief st € 5.334,77 

werd er bij elkaar gedanst 

voor de leerlingen in  

Makobe!                   

niet zo gauw aan zou beginnen. 

Leerlingen, leerkrachten en bus- Op woensdag 20 mei 

heeft de school middels een 

project ‘De uitdaging’, geld 

bijeen gebracht voor de Do-

venschool in Kenia. Leerlin-

gen en medewerkers wer-

den gesponsord bepaalde 

uitdagingen aan te gaan, 

dingen te doen waar je zelf  

chauffeurs vormden samen 

één grote kring om de 

school. Vooraf rekende 

groep 8 uit of het kon gaan 

lukken om de kring rond de 

school sluitend te krijgen. 

Het zou krap worden, maar 

het is dus toch gelukt ! Het 

werd een topdag! 

   Montessori College in Groningen                          

  Koningin Julianaschool in Leiderdorp 

  De Weerklankschool Leiden/Alphen a/d Rijn 

  Het Montessori College 

in Groningen organiseerde 

in samenwerking met de 

Stichting SchoolChild Africa 

een heel gevarieerde spon-

soring waar Afrika centraal 

stond. Leerlingen verkoch-

ten zelfgemaakte sieraden , 

 

Sponsoracties 
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Sponsoracties 

neer en haalde daar-

mee ruim € 2000,- op. 

 Hiervan is € 1000,- 

bestemd voor de in-

richting van de 

slaapzaal in Mako-

be. 

      Klasse! 

Op donderdag 16 april 

klonk het startschot voor 

een door  de school geor-

ganiseerde sponsorloop. 

De kinderen liepen ver-

schillende rondjes in de 

omgeving van de school . 

Het weer was prima, er 

was een goede sfeer en de 

kinderen deden hun uiter-

ste best om zoveel mogelijk rondjes te lopen voor het 

goede doel.Er waren 

gloeiend rode wange-

tjes en er zijn veel 

zweetdruppeltjes weg 

geveegd. Gelukkig kre-

gen de kinderen na af-

loop limonade op het 

schoolplein zodat het 

vochtpeil weer aange-

vuld werd. De op-

brengst was geweldig.  

          € 3.868.35!  

boetiek!   In een prima 

sfeer konden de dames  

onder het genot van een 

kopje koffie, hun slag 

slaan. De opbrengst was 

             € 1.100,- 

Op woensdag 13 mei werd 

op De Brug te Leiden twee-

dehands dameskleding ver-

kocht. De aula van de school 

was voor één avond getrans-

formeerd  in een kleurrijke 

  Individuele sponsoractie Jan Willem Kuijper 

 Kledingactie van school De Brug te Leiden 

 

 Op 4 oktober liep 

Jan Willem Kuijper ( die 

in 2007 de projecten in 

Kwale bezocht) voor de 

scholen in Kenia mee  

met de halve marathon 

van Brussel. Hij werd 

door vrienden, familie en 

collega’s gesponsord. Hij 

zette een uitstekende tijd 

 

 

 Jan Willem Kuijper  
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    De Rietvinkschool in Zaandam 



 

Onze organisatie: 

De  Stichting Gehandicapten Kwale is een kleinschalige ontwik-

kelingsorganisatie die zich ten doel stelt speciaal onderwijs (SO) 

en woonvoorzieningen  te initiëren voor gehandicapte kinderen in 

het district Kwale  in Kenia. De stichting is in 2003 opgericht 

vanuit  de filosofie dat alle gehandicapte kinderen recht hebben 

op goed onderwijs. De stichting  bestaat uit mensen  die  werk-

zaam zijn in het Speciaal Onderwijs te Leiden  of  er anderszins 

bij betrokken zijn. 

Bestuur: 

Voorzitter: Mevr. H. Weytens, directeur Pedologisch Instituut 

Penningmeester: Mevr.  A. Kuijper, Centrale directie St.SOL 

Leiden ( De Thermiek, De Weerklank, de Korte Vlietschool) 

Secretaris: Dhr. B. Schenk,  Voormalig werknemer De Thermiek 

Nieuwsbrief Kwale Kenia 

 De firma EmiD BV uit 

Doesburg heeft  een audio-

meter beschikbaar gesteld 

voor de Dovenschool in 

Kwale. Met dit instrument 

kan de mate van gehoorver-

lies worden gemeten. Daar-

door kan er een beter onder-

scheid gemaakt worden tus-

sen dove en slechthorende 

leerlingen. Met geld dat is 

opgehaald bij verschillende 

acties van de  leerlingen van 

De Weerklank kan ook de 

testruimte van de school 

worden ingericht en geïso-

leerd. 

Grote kinderkleding         

verkoop.  

Woensdag 4 november is er 

op De Thermiek een grote 

verkoop van gebruikte kin-

derkleding ( Blauwe Vogel-

weg 1, te Leiden van 10.00-

12.00  en van 15.00-17.00 uur) 

   Afrikaanse avond 

Eveneens op De Thermiek 

wordt op 20 maart 2010 een 

Afrikaanse avond georga-

niseerd met een heerlijke 

braai. NU alvast noteren!!! 

     Audiometer                             Toekomstige acties  

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van: 

 

   De Stichting Gehandicapten Kwale 

                   te Leiden 

  

                Adres:   Stichting Gehandicapten Kwale 

                                        Utrechtse Jaagpad 139 

                                             2314 AW  Leiden 

 

Contactpersoon Fondsenwerving: 

Diny  van den Heuvel   tel: 0252– 214498 

dvdheuvel5@hotmail.com 

Sticht. Gehandicapten Kwale 

Giro :  9695745  

www.sgkwale.hyves.nl 


