oktober 2019

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

Beste lezer,
Hieronder een uitgebreid verslag van een oud Hogeschool stagiaire die in Kenia is geweest voor haar
opleiding, maar nu na haar opleiding al een jaar ook vrijwilligerswerk doet in een weeshuis in Diani,
waarmee onze stichting ook enigszins verbonden is. Ik heb haar brief integraal overgenomen, zodat u
kan zien en lezen wat er leeft in de scholen in de regio Kwale waarmee wij contact hebben.
We willen graag ons opknapwerk in de school in Milalani afmaken, maar de bouwprijs is nog aan de
hoge kant voor ons. Vandaar dat we nog even doorgaan met sponsoractiviteiten waaronder:

sponsor diner

gaan we dit lokaal verder vullen in
Kwale Kenia?
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Met uw hulp wel!
Wat: sponsordiner
Wanneer 8 november van 18.00-21.00 uur
Waar: de Thermiek Blauwe Vogelweg 1 Leiden
De werkgroep leden van de st gehandicapten Kwale
koken voor u een gevarieerd diner ut de Italiaanse
keuken.
Wat verwachten van u?
€25,- voor het diner en €1,50 per drankje
Ps gratis parkeren op het schoolterrein.

Berichten uit Kenia:
Lees ook dit met oog op sponsorbijdragen.

Update Makobe en Milalani van Emilie (oud-stagiair HS en nu vrijwilliger in weeshuis)
Op 11 september zijn Esther (van Go Africa-travel), Hamisi (aannemer) en ik naar Makobe en
Milalani geweest om te kijken hoe het daar gaat en wat er eventueel nog verbeterd kan worden.
Bij zowel Makobe als Milalani zijn de tafels en stoelen goed aangekomen. Wellicht dat jullie al
eerder wat foto’s hadden ontvangen, maar hierbij nog twee foto’s:

(schoolmeubilair van de Korte Vlietschool. Vervoer; sponsor onbekend, maar dank!)
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Makobe
De nieuwe directeur, die na Naomi, aan de slag is gegaan bij Makobe is na een jaar vertrokken
en opgevolgd door Mr. Bob Mumbo. Hij is nu sinds 3 weken aan het werk. Hij klonk erg positief
en gaf aan dat hij met veel motivatie en vertrouwen aan de slag gaat bij Makobe.
Hij heeft eerder in het speciaal onderwijs gewerkt op een school in Busia. Hij heeft deze school
opgebouwd in samenwerking met de overheid. In een aantal jaar tijd heeft hij deze school
opgebouwd tot een grote school die zich focust op het speciaal onderwijs.
Mede door zijn ervaring klonk hij erg positief en veelbelovend over Makobe. Hij gaf aan dat hij,
omdat de school van de overheid is, ook meer wil gaan samenwerken met de overheid om te
kijken waarin de overheid zou kunnen helpen. Hij was verbaasd te horen dat alle gebouwen zijn
gebouwd met hulp van de sponsoren en dat de overheid hier geen rol in heeft gespeeld. Hij was
erg dankbaar voor alle sponsoren die hierbij hebben geholpen. Verder gaf hij aan te gaan
onderzoeken hoe de overheid hier ook een rol in zou kunnen spelen.
Inmiddels is er ook een water voorziening die richting de groentetuin loopt. Dus het is nu
mogelijk om de groentetuin vol te zetten met allerlei planten en groenten, zodat de school
zelfvoorzienend kan worden. Mr. Mumbo gaf daarnaast aan dat hij het belangrijk vind dat dit
project beter gaat lopen, zodat er meer groente en fruit uit de tuin komt. Niet alleen zodat de
school zelfvoorzienend wordt, maar ook zodat de kinderen leren hoe zij een groentetuin kunnen
onderhouden.
Milalani
Bij Milalani zijn er een aantal punten naar voren gekomen die eventueel verbeterd kunnen
worden. In eerste instantie hebben wij gekeken naar de eventuele uitbreiding van de meiden
slaapzaal. Tijdens het bekijken van de slaapzaal, liepen wij tegen een aantal punten aan die ook
verbeterd zouden kunnen worden. Het leek ons handig om deze punten ook te benoemen, zodat
jullie als stichting ook een duidelijk beeld krijgen van hoe de situatie nu is en hoe het verbeterd
kan worden. Wellicht dat de stichting bij de verbetering hiervan kan ondersteunen:
Bij Milalani hadden wij begrepen dat er wellicht een uitbouw gaat komen van de meiden
slaapzaal. Samen met Esther en Hamisi hebben wij hier naar gekeken en wij kwamen erachter
dat de WC (die aangesloten is aan de rechterkant van de meiden slaapzaal) op dit moment
helaas niet gebruikt wordt, omdat er geen water aangesloten is.
De lerares gaf aan dat het belangrijk is dat deze toiletten zo snel mogelijk weer gaan werken,
zodat de meiden in de nacht niet meer de slaapzaal uit hoeven om gebruik te kunnen maken van
een toilet. Een werkend toilet in de slaapzaal zal veiliger zijn voor de meiden.
Dit probleem zou kunnen worden verholpen door een watertank te plaatsen naast het toilet,
zodat er water is voor de toiletten.
Verder was het idee ontstaan om buiten de toiletten een ‘soak pit’ te plaatsen, zodat alles ook uit
de toiletten kan wegspoelen. Er is een ‘bore hole’ aanwezig, dus het is geen probleem om daar
water te krijgen. Hieronder heb ik een foto geplaatst die hopelijk duidelijk maken hoe de situatie
nu is en hoe deze verbeterd kan worden.
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Een ander eventueel verbeterpunt is de ‘keuken’. De nieuwe keuken die is geplaatst wordt
helaas niet gebruikt. Tot nu toe wordt er gebruik gemaakt van de achterste kamer in het gebouw
dat aansluit aan de eetzaal (wat jullie in mei zelf ook hebben gezien). Wij kwamen op het idee
dat het praktischer zou kunnen worden ingedeeld, door de keuken meer naar voren te plaatsen.
Ook heb je dan geen last van eventuele rook die de slaapzaal in kan gaan, als de slaapzaal zal
worden uitgebreid.
Er zou dan ook een eet luik in de muur (die aansluit aan de eetzaal) kunnen worden gemaakt.
Het enige waar je dan tegenaan loopt is de rook (van het koken op vuur) en de schadelijke
stoffen die daarbij vrij komen. Een schoorsteen/afzuigkap zou hiervoor de oplossing kunnen
zijn. Hieronder volgen wat foto’s met uitleg die het verhaal hopelijk iets duidelijker maken.
Hier is ook een nieuwe head teacher – Rehema. Ze was een leraar bij de special unit van een
van de lagere scholen in Ukunda.

Emilie
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Kwale school voor gehandicapten
Na jarenlang een slecht contact met de deze school, hebben we afgelopen reis kennis gemaakt met de
nieuwe directeur mevr. Sofia Jerald.
Sindsdien weer een vrij intensief contact waaronder veel foto’s:
Hier de tomatenpluk en het vullen van kussens van de ‘halfway group’: Oudere VSO leerlingen die op
weg zijn naar het verlaten van de school.

Acties
De afgelopen maanden zijn er meerdere acties voor Kwale gehouden zoals het zomerfeest op de
Thermiek met als opbrengst van €1220,8 september 2019 Golfclinic en toernooi.
Georganiseerd en sgesponsord door Annelies.
Leuke ochtend met veel sportplezier en een
opbrengst van €900,-

Nelleke 65jaar
Een feest voor haar 65e en de opbrengst
€900,- voor Kwale

Zomermarkt afdeling Arbeid&Dagbesteding Heliomare
Onderwijs €270

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