Stichting Saina Hope nieuwsbrief: februari 2015
Het nieuwe jaar is alweer bijna 2 maanden onderweg en dus is het tijd voor een update. We hadden jullie graag eerder
bericht maar vanwege de stakingen ( ja alweer) in het Keniase onderwijs duurde het at langer dan verwacht.
Alle kinderen van klas 8 geslaagd!
Eind 2014 heeft de eerste lichting kinderen op Saina Primary School het eindexamen
gedaan van de basisschool, de KCPE. De kinderen hebben hiervoor samen met de
leraren hard gewerkt om zo hoog mogelijke scores te halen Er zijn regelmatig extra
lessen geweest in de weekenden om te kinderen klaar te stomen. De vakken waarin ze
examen hebben gedaan zijn Swahili, Engels, Mathematics, Social Studies en Science. In
januari waren daar dan eindelijk de resultaten. Saina Primary School heeft hierbij alle
reden om enorm trots te zijn, want van alle overheidsbasisscholen in Kajiado Country
hebben zij de beste gemiddelde score behaald!
Lees verder op de site
Edwin en Moraa naar middelbare school
Maar liefst 50% van de kinderen in Kenia gaat niet naar de middelbare school. Saina
Hope streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen toegang te geven tot (beter)
onderwijs. Op dit moment is het voor ons haalbaar om 2 kinderen steun voor de
komende 4 jaar te geven. Edwin Leshan en Jane Moraa zijn door onze lokale mensen
geselecteerd die steun te ontvangen. Deze keuze heeft men gemaakt op basis van de
prestaties en thuissituatie van beiden. Voor allebei geldt dat zonder steun een
middelbare school opleiding ondenkbaar is.
Lees verder op de site
Kerstactie brengt meer dan €2000,- op!
Rond de kerst heeft Saina Hope extra aandacht gevraagd voor de schoollunches op Saina Primary.
Zoals jullie weten heeft Saina Primary een eigen lunchprogramma. Met slechts 2 Euro kan één kind
een hele maand een lunch van mais en bonen ontvangen. Met deze boodschap zijn we naar
bedrijven, vrienden en kennissen gegaan.
Lees verder op de site
Plannen voor 2015
Het komende jaar willen we voortzetten zoals ook in 2014. Het sponsorprogramma op Saina Primary
loopt goed, en ook blijven we extra acties doen, zoals de inzameling voor schoolboeken en de lunches. Verder is dit
jaar het eerste jaar dat twee kinderen op de middelbare school zitten, dus ook dit project moet goed gemonitord
worden. Het contact met onze lokale mensen willen we daarbij intensiveren en professionaliseren. De contacten met de
nieuwe lokale CBO zijn goed maar gezien de uitbreiding van het aantal projecten wordt een goede communicatie nog
belangrijker. Vooralsnog is er nog geen bezoek aan Kenia gepland, waarschijnlijk volgt dit in het najaar. Wij hebben in
ieder geval weer erg veel zin om van dit jaar een mooi jaar te maken en kijken er naar uit onze ervaringen en
successen met jullie te delen. Mocht je zelf een idee hebben, een project willen doen met je bedrijf, familie of
vereniging, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
Asante!

Met vriendelijke groet,
Stichting Saina Hope

