Stichting Saina Hope nieuwsbrief: Februari 2017
2017 Is alweer even onderweg dus de hoogste tijd voor een nieuwe update vanuit Saina Hope!
Ook het nieuwe schooljaar op Saina Primary School is alweer begonnen en de meeste
afstudeerders zijn gestart met hun nieuwe avontuur op de middelbare school. Dankzij onze
donoren en sponsoren hebben we wederom 3 van onze ‘Saina Hope kids’ steun kunnen
toezeggen voor de komende 4 jaar op hun nieuwe school, waardoor het totaal nu op 10 komt!
We wensen Gladys, Francis en Amos veel succes en ook veel leerplezier!

Op de basisschool hebben wij in de plaats van de afstudeerders 5 nieuwe meiden in ons
basisschoolprogramma opgenomen. We kijken er naar uit om Gift, Zahara, Salei, Christine en
Joy te volgen tijdens hun jaren op Saina Primary!

Verder hebben we wederom mooie boekendonaties kunnen doen voor school- en leesboeken
om de kinderen te helpen met lezen en leren. Ter ere van International Menstruation Day
hebben we aandacht geschonken aan het feit dat veel meisjes niet naar school gaan als ze
ongesteld zijn, simpelweg omdat ze geen toegang hebben tot toiletten of maandverband. Saina
Primary heeft goede toiletten, maar voor veel ouders is de uitgave voor maandverband er een
die ze niet kunnen doen. Saina Hope heeft daarom voor deze meiden maandverband verstrekt.
Deze is uitwasbaar en kan dus hergebruikt worden. Zo hoeven de meiden geen school meer te
missen.

De lokale CBO Elimu Msingi heeft met ouders van de basisschoolkinderen en middelbare
schoolkinderen een meeting gehouden om te praten over diverse onderwerpen. Zo werd met
de basisschoolouders o.a. besproken dat het belangrijk is dat ze hun kinderen niet al te veel
klusjes meegeven maar ook tijd laten om hun huiswerk te maken. Vanuit de ouders werd
nogmaals dank uitgesproken voor alle donaties en zij kijken al net zo uit naar de nieuwe
briefjes voor hun kinderen bij ons volgende bezoek!

Met de ouders van onze middelbare schoolkinderen werd gesproken over het tijdig sparen
voor de restbijdrage, het doorgeven van de rapporten van de kinderen na elke termijn, en het
aansporen van hun kinderen tijdens hun studie. Veel kinderen moeten namelijk erg wennen
aan het feit dat ze op een kostschool zitten en hun schoolresultaten blijven niet altijd goed.
Helaas zijn de leraren op de middelbare school ook niet altijd even gemotiveerd. Er werd dus
ook gesproken over het belang van ouderparticipatie en dat zij dus ook de school moeten
aansporen om zich optimaal te blijven inzetten voor hun kind. De ouders vroegen expliciet om
Saina Hope en alle donoren te danken omdat zonder die hulp hun kinderen niet naar de
middelbare school hadden kunnen gaan.

Ook hebben de kinderen voorlichting gehad over HIV/aids dankzij een
gedoneerde tv vanuit een grote liefdadigheidsorganisatie. Tijdens deze
voorlichting leren de kinderen onder andere hoe je het kunt krijgen en
worden vooroordelen en stigma’s over het virus en de ziekte besproken.
Tenslotte willen we afsluiten met het bericht dat we druk bezig zijn
geweest met het opzetten van een spannend nieuw project dat in 2017 gaat starten! We gaan
nog niet al te veel verklappen maar het is een typische kip-en-ei situatie . Word
vervolgd……
Met vriendelijke groet,
Stichting Saina Hope

