NIEUWSBRIEF KWALE KENIA

In 2003 is de Stichting Gehandicapten Kwale opgericht vanuit het Leidse Speciaal Onderwijs. Deze
stichting stelt als doel:
•
het realiseren van voorzieningen en accommodaties voor gehandicapte jeugdigen in
Kenia;
•
stimuleren van een passend onderwijsaanbod;
•
bevorderen van Speciaal Onderwijs.
De doelen willen we bereiken door:
•
het verwerven van gelden en goederen;
•
samen te werken met organisaties die hetzelfde doel nastreven;
•
tevens proberen we regelmatig de projecten te laten bezoeken door
professionals/vrijwilligers.

WEBSITE: www.sgkwale.nl
(daar kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief)

Van de redactie
Van 6 tot 13 november bezocht een kleine delegatie van (speciaal) onderwijs leiden
collega-scholen in Kwale en omgeving. In het gezelschap bevond zich ook Annemieke Mol
Lous, lector Passend Onderwijs van de Hogeschool Leiden.
Doel van de reis:
• onderzoeken of er één of twee pilotprojecten mogelijk zijn op het gebied van
inclusief onderwijs. Dit brengt een meerjarige samenwerking tussen Hogeschool
Leiden en de betreffende Keniaanse school met zich mee;
• onderzoek naar de mogelijkheid van meer structurele ondersteuning op ICT gebied;
• feestelijke opening van keuken en praktijk-lokaal in Makobe.
Over het onderzoek naar ICT mogelijkheden en de pilotprojecten van de Hogeschool Leiden
wordt in de volgende nieuwsbrief verslag gedaan.
In deze nieuwsbrief doen we verslag van Makobe omdat we allen die daaraan een bijdrage
hebben geleverd graag willen informeren.
Makobe for children with special needs
Kijken we nu naar de Unitl for Mentally Handicapped in Makobe dan zien we een groen,
bosrijk terrein met verschillende kleine, nieuwe gebouwen. Er staan twee (praktijk)lokalen,
twee slaapzalen, een keuken en een klein kantoor.
Opzij van de school zien we een grote moestuin en om de school heen een speelterrein met
bomen voor de schaduw.

De basisschool met bijna 300 leerlingen ligt op een paar honderd meter afstand. Voordat
leerlingen met een beperking een eigen accommodatie hadden gingen ze voor zover
mogelijk naar de naastgelegen basisschool. Schoolleiding en team zetten zich ervoor in
deze leerlingen en ouders zo goed mogelijk te helpen. Zwaarder gehandicapte leerlingen
bleven echter in het afgelegen Makobe verstoken van onderwijs. Ook vormden de afstand
en de vaak moeilijk begaanbare wegen een belemmering.
School, ouders, plaatselijke autoriteiten zetten zich met hulp van sponsors in voor een
school voor speciaal onderwijs in Makobe.
Wat na de realisatie van de nieuwe accommodatie hetzelfde is gebleven: een sterke
samenwerking tussen de teams van basis- en speciale school.
Feestelijke opening van keuken en (praktijk)lokaal
Op vrijdag 9 november wordt onder belangstelling van ouders, schoolteams, leerlingen en
sponsors de keuken en het tweede (praktijk)lokaal feestelijk geopend. De leerlingen, voor
de gelegenheid gekleed in door hen zelf gemaakte rood-wit-blauwe outfit, geven trots een
muziek/dans optreden. Voor de ouders is het de eerste keer dat ze hun kind zien optreden;
een vrolijk en ontroerend moment.

De opening wordt verricht door Yvonne Matiba die met haar gezin in Kenia woont en
Makobe voortvarend bijstaat in de realisatie van hun plannen.
De bouw van keuken en praktijklokaal is mogelijk gemaakt door allerlei sponsoracties van
het speciaal onderwijs in Leiden en van de Koningin Julianaschool in Leiderdorp. Wilde
Ganzen steunde het initiatief door de opbrengsten met 70% te vermeerderen.
Moestuin
Enkele jaren geleden is leerkracht Titus met hulp van Hoveniersbedrijf Van Wieringen uit
Noordwijk een grote moestuin gestart. Voor gezonde voeding van de leerlingen
onontbeerlijk maar ook voor hun onderwijs. De meeste families in de omgeving verbouwen
voor eigen behoefte en soms voor verkoop van groente en fruit. Het biedt leerlingen een
kans op werk of tenminste zinvolle een inzet als ze in tuinwerk geschoold zijn.

Water
Een waterpunt (80 meter diep) is inmiddels geslagen. Regenwater wordt weliswaar
opgevangen en gebruikt maar is onvoldoende om in de groeiende behoefte aan water te
voorzien.
Dankzij giften ter gelegenheid van het afscheid van Annelies Kuijper als lid van de centrale
directie van St. SOL en dankzij een gift van School Child Africa worden nu een watertoren
en een generatorhuis gebouwd.
Een team van professionals
Gebouwen, elektriciteit, water, voeding, allemaal belangrijke voorwaarden voor het draaien
van een school. Voor het geven van goed onderwijs is echter meer nodig: kennis,
betrokkenheid, vanzelfsprekend gezag, flexibiliteit en organisatievermogen. De teams in
Makobe beschikken over een grote professionaliteit. Wij zijn trots op onze collega’s en
vinden het een voorrecht met hen te mogen samenwerken.
Mary
Een van de eerste leerlingen is Mary. Zij is 25 jaar en gaat sinds mei 2010 naar school.
Mary is meervoudig gehandicapt en woont met haar familie in de heuvels bij Makobe. Het
gezin leeft van de opbrengst van hun sinaasappelboomgaard en bewoont een eenvoudig
huisje zonder ramen, water en elektriciteit. Mary brengt veel tijd alleen door liggend op de
grond in huis omdat beide ouders op het land moeten werken. Ouders en Mary kijken uit
naar de opening van de nieuwe school. Maanden voor ze naar school kan draagt Mary al
met trots haar schooluniform. Eenmaal op school gaat ze met sprongen vooruit; ze maakt
contact, leert eenvoudige dagelijkse handelingen, begint te communiceren maar bovenal
kijkt ze blij en stralend. Toch halen de ouders Mary van school, teleurgesteld omdat ze
niet leert lezen en schrijven. Gezien haar handicap zal Mary dat nooit kunnen. Inmiddels
heeft de school het vertrouwen van de ouders herwonnen en maakt Mary weer blij deel uit
van haar klas.

Ngao
Tijdens ons bezoek maken we kennis met de 7 jarige Ngao. Hij is dan een week op school,
aangemeld door een buurvrouw die het niet meer kon aanzien dat Ngao overdag door zijn
moeder werd vastgebonden aan een boom. Behalve verstandelijk beperkt is Ngao
onhandelbaar en druk. Aangezien hij wegloopt ziet zijn moeder geen andere oplossing dan
hem vastbinden als zij naar haar werk gaat. Naomi Semi die de locatie leidt houdt Ngao de
eerste dagen in haar nabijheid. Waar zij gaat, gaat Ngao ook. Al na enkele dagen kunnen
ook andere teamleden en oudere leerlingen op Ngao letten. Zijn drukke en onhandelbare
gedrag blijkt vooral een reactie te zijn op angst en onderstimulering.

Baraki is een pienter ogende tweejarige, zoontje van leerlinge Canisia. Canisia is
onverhoeds in een vakantieperiode zwanger geraakt. Gehandicapte meisjes zijn dikwijls
slachtoffer van verkrachting of misbruik. Dit is ook een reden waarom ouders hun dochter
opsluiten tijdens hun afwezigheid. Baraki wordt op school opgevoed waarbij zijn moeder
Canisia nauw betrokken is. Op haar eigen wijze doet ze erg haar best voor haar kindje te
zorgen.

