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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.

kennisdeling door uitwisseling en Nederlandse studenten in Kenia stage te laten lopen
De doelen willen we bereiken door:

het verwerven van gelden en goederen;

samen te werken met organisaties die hetzelfde doel nastreven;

regelmatig de projecten te laten bezoeken door professionals/vrijwilligers/stagiaires.

WEBSITE: www.sgkwale.nl

Reis naar Kenia
In de herfstvakantie gaat er nieuwe delegatie van onze stichting een bezoek
brengen aan Kwale Kenia.
Dit jaar gaan mee:
Monica Aartsma en
Marja Dekker (docenten en stagebegeleiders Hogeschool Leiden),
Piet Klein (De Waterlelie),
Patrick en Lidy van Wieringen (schooltuinenprojecten)
Lisette Volker en
Onno Richel (docenten st. Speciaal Onderwijs Leiden e.o. SSOL en
stagebegeleiders)
Stijnie de Graaf en Iepe Roosjen (SSOL e.o.)
Wat gaan we doen?
Er zijn 4 thema’s:
- Ons netwerk onderhouden en onderzoeken wat we in de toekomst kunnen
betekenen; bezoeken scholen, projecten, bestuurders,
- Een aantal schooltuin projecten blijvend ondersteunen om de eigen
voedselproductie van de scholen te stimuleren en het leren verbouwen van
gewassen,
- Voorbereiden stages van 2 SPH studenten van de Hogeschool Leiden, die
van februari-juli 5 maanden stage gaan lopen in speciaal-, regulier
onderwijs en in een weeshuis. Waar en wanneer gaan ze precies stage
lopen, waar overnachten ze, wat wordt hun opdracht etc.
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Openen de nieuwe keuken, eetzaal en toiletten in Milalani. En met het geld
van het sponsordiner (€1000,-) gaan we kijken wat we nog meer kunnen
betekenen in Milalani.

Zo was het:

‘keuken’

‘toiletten’

leerlingen

Zo is het nu:
Leerlingen aan t werk en eetzaal op achtergrond

s.
Keuken
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toilet

Op de foto’s ziet het er geweldig uit!
Zodra we terug zijn zullen we een nieuwe nieuwsbrief schrijven over onze
avonturen.
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