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        Leiden, februari 2018 
 

 
 

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; 

 tevens proberen we regelmatig de projecten te laten bezoeken door 

professionals/vrijwilligers.  

 

 

WEBSITE: www.sgkwale.nl 
 

Acties 

De afgelopen maanden zijn er meerdere acties voor Kwale gehouden zoals het zomerfeest op de 

Thermiek met als opbrengst van €1220,- en op 6 oktober 2017 een fijne Afrikaanse wijnproeverij 

onder leiding van Annelies Kuijper. Ook met een fraaie opbrengst van €930,-. 

 

 

Kerst 2017: Een kerstactie van de klas van Onno 

Richel in het Metrum. Verkoop van zelfgemaakte 

kerstspullen aan bekenden en in de buurt van de 

school. 

 

 

 

 

 

 

 

Het in ontvangst nemen van het resultaat: €610,- 

 

 

 

 

Bridgedrive 

 

 

Op 21 januari 2018 door Nelleke Ruijters en Hedy 

Weijtens geoorganiseerde (jaarlijkse) bridgedrive. 

Meer dan 70 deelnemers hadden een mooie 

middag in het Metrum;  bridgen met lekkere 

hapjes verzorgd door de werkgroep en onze 

stichting kon €1180,- bijschrijven.  

 

 
 

Verder danken we iedereen die kleinere en grotere donaties heeft gedaan.  

Vaak na verjaardagen of huwelijksfeesten! 
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Wat gaan we met inkomsten doen: 

 
‘Girls Dorm’ 

 

Al eerder hebben we de special unit in Milalani geholpen met lokalen en twee jaar terug met een 

nieuwe keuken en eetzaal. Nu heeft het bestuur besloten €5000,- beschikbaar te stellen voor het 

opknappen van de meisjesslaapzaal: waaronder het dak, de bedden en matrassen en het interieur. 

Verder worden er goten aan de dakranden gemonteerd en grote regentonnen om het water op te 

vangen dat in de regentijd valt, waarmee de schooltuin een betere kans van slagen heeft. 

 

Verder weg liggen plannen om de speciale unit in Samburu te steunen. 

Samburu  ligt een stuk verder weg aan de hoofdweg van Nairobi naar Mombasa. We kennen de school 

al jaren en hebben eerder geholpen bij de schooltuin en het interieur. De school moet verhuizen naar 

een nieuwe plek door de aanleg van een nieuwe spoorlijn tussen de twee grote steden van Kenia. We 

willen ze graag helpen bij de inrichting, maar weten niet hoever het staat met de plannen. Helaas 

bereikte ons ook het verdrietige bericht dat het hoofd van de school Raphael Galukah onlangs is 

overleden. Hij was zeer betrokken bij zijn leerlingen. We zien benieuwd wat we daar aantreffen als we 

in mei Kenia bezoeken. 

 

Stagiaires Hogeschool Leiden 

2 studentes van de HS Leiden opleiding SPH hebben in het najaar 5 maanden stage gelopen bij Het 

Metrum en  op de Thermiek. Nu zijn ze net naar Kenia vertrokken om 5 maanden stage te lopen op 3 

plekken in de regio Kwale. We wensen Jippe en Janna veel succes! 

 

Het afscheidsfeest van Janna leverde ook nog €300,- op voor de stichting. 

 

Bezoek aan Kwale 

In de meivakantie gaat een kleine delegatie van bestuur en werkgroep Kwale bezoeken. 

We ontmoeten daar: de 2 stagiaires van de Hogeschool en onze Nederlandse contactpersoon Yvonne 

Matiba. Zij doet in Kenia veel werk voor ons. Naast haar bedrijf Go Africa Safaris (speciaal ook voor 

gehandicapten) beheert zij ook met een aparte stichting het weeshuis Diani ChildrensVillage. (dit is 

één van de plekken van de stagiaires)  

Verder bezoeken en ontmoeten we onze Keniaanse collega’s van de verschillende projecten waaraan 

we een bijdrage leveren: Makobe, Makaela schools, Samburu, Dovenschool Kwale en het bureau van 

de ambulante dienst (EARC). 

 

In Milalani gaan we natuurlijk kijken of onze opknapbeurt en watervoorziening is uitgevoerd! 

 

In de volgende NB een verslag van deze reis. 

 

 


