Stichting Saina Hope nieuwsbrief: zomer 2014
Alweer 4 weken geleden zijn we teruggekomen van wederom een mooie reis naar Kajiado en ook nu doen we jullie
weer graag verslag van onze reis. Deze keer zijn Saskia en Jetteke naar Kajiado afgereisd. Voor Saskia de eerste keer
en extra spannend omdat zij haar sponsorkind Amos[nbsp]zou ontmoeten! Ook nu hadden we weer maximale bagage
bij ons en onze dank gaat wederom uit naar iedereen die ons spullen heeft gegeven.

Saina Primary School is weer gegroeid en telt ca. 350 leerlingen. Ook heeft de school nu
alle 8 klassen en ronden de eerste kinderen dit jaar het basisonderwijs af. De lokalen die
vorig jaar nog in aanbouw waren, zijn nu klaar. Ook is er weer een fundering gelegd voor
een nieuw lokaal dat door Kajiado County is betaald. Anders dan voorheen hebben de
leraren nu lokaal tot hun beschikking en dit is erg prettig voor het nakijken van huiswerk
of overleggen tussen de lessen door. Er zijn zelfs twee kantoortjes voor het schoolhoofd
en adjunct schoolhoofd.
Door de kinderen worden we weer met enthousiasme onthaald en het eerste uur is lesgeven dan ook onmogelijk. De
kinderen van klas 8 (vergelijkbaar met de Nederlandse groep 8) zijn druk bezig met de voorbereidingen van hun
examens. Alice vertelt dat zij en haar klasgenoten al een paar keer proefexamens hebben gedaan en dat Saina Primary
het in vergelijking met de andere basisscholen in Kajiado goed doet! Ze krijgen kortere pauzes dan de andere kinderen
en sommigen komen zelfs op zaterdag voor extra lessen.
Sportdag
Tijdens ons verblijf in Kajiado is er ook een sportdag waarbij de bovenbouwklassen van
alle basisscholen tegen elkaar op verschillende atletiekdisciplines tegen elkaar strijden.
Het is niet zoals bij ons een evenement waarbij elk kind meedoet, maar alleen de besten
van elke school mogen meedoen. Van de gesponsorde kinderen van Saina Primary doen
o.a. Ntimama, Amos, Mayasa, Susan en Faith Nzilani mee. De andere kinderen staan
enthousiast langs de kant aan te moedigen. “Onze” Caroline Gakii wordt zelfs 2e bij de
200m hardlopen en mag meedoen aan een regionale wedstrijd!
Sponsorproject
Uiteraard zijn we ook in Kajiado om de kinderen van ons project een berichtje te geven van hun sponsor. Met grote
belangstelling bekijken de kinderen 'hun' sponsor en de brieven worden meteen aandachtig doorgenomen. Ook
ontvangen ze de schriften en pennen en kleding die we hebben meegenomen. Afgesproken wordt om de kinderen
enkele dagen te geven om een briefje te schrijven en dit resulteert in enkele gevallen in enorme kunstwerken en lange
brieven terug. Enorm leuk. Sommige kinderen vertellen dat ze de foto van hun sponsor thuis aan de muur hebben
hangen, en ook foto’s van het eerste jaar worden nog zorgvuldig bewaard.

[]
CBO
Uiteraard zijn we niet alleen in Kajiado om te kijken hoe het gaat, maar ook om afspraken te maken over het komende
jaar. Met onze lokale contactpersonen, Lulu Kanchori, Rebecca Mumo en Mr. Magoso hebben we een goede
bijeenkomst gehad. De belangrijkste punten die we hebben besproken:



De school heeft met name lokalen nodig om de toestroom van
leerlingen te kunnen verwerken. Klassen zijn te groot en dit is
nadelig voor de kwaliteit van de lessen. De vraag is of het aan Saina
Hope Foundation is om deze lokalen te bouwen. De overheid dient
hier in ieder geval aan bij te dragen. Afgesproken wordt om in ieder
geval een prijsopgaaf te maken zodat Saina Hope kan bekijken of
het haalbaar is om hierin te investeren.



Er is nog steeds heel veel behoefte aan schoolmateriaal en met name
boeken. Saina Hope kan uit haar inzameling het prachtige bedrag
van 100.000KES (ca. 850 Euro!) schenken om boeken van te kopen.
De school organiseert zelf op 26 juli een fundraiser waarbij lokale
prominenten worden uitgenodigd en iedere ouder om een bijdrage
wordt gevraagd.



Het sponsorprogramma verloopt naar wens en alles wordt netjes bijgehouden door de school en Mrs Mumo.
Besproken is hoe nu verder te gaan, aangezien de eerste kinderen dit jaar het basisonderwijs afronden en
mogelijk naar de middelbare school gaan. Saina Hope gaat met de verkregen informatie bekijken hoe zij het
middelbare school onderwijs van enkele kinderen kan faciliteren.



We zoeken een oplossing voor Mutunga en Mutiso Mulali, ook 2 deelnemers van ons
individuele sponsorproject. Beiden hebben HIV en kennen een vreselijke
thuissituatie. Hun oom is alcoholist,mishandelt de jongens en neemt elke hulp
(voedsel, supplementen) af om het te verkopen voor drank. Mutunga is erg
verzwakt en gaat niet naar school. Het beste zou zijn om de jongens het huis uit te
krijgen en in een tehuis voor kinderen met HIV, maar dit lijkt vooralsnog
onmogelijk. We gaan dit nader onderzoeken, hoewel het de verantwoordelijkheid
blijft van de gemeenschap om de uiteindelijke stappen te ondernemen. Het enige
dat wij kunnen doen is informatie verzamelen en meedenken.



Het lunchprogramma draait gelukkig weer maar blijft lastig te onderhouden zonder
donaties. De CBO gaat nadenken over duurzame oplossingen zoals een kas om zelf
groenten te verbouwen. Een duurzame oplossing is een belangrijk criterium voor het
werven van fondsen.

]
Terug in Nederland kunnen we terugkijken naar een mooie reis waarbij we tevreden zijn over het verloop van onze
samenwerking, maar ook veel uitdagingen zien voor het komende jaar. Er is nog veel werk aan de winkel maar daar
gaan we de komende tijd weer hard voor aan de slag!
Wil je bijdragen aan de doelstellingen van Saina Hope, dan horen we graag van je!

P.S. Ons jaarverslag staat nu op onze website.

Met vriendelijke groet,
Stichting Saina Hope

