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Stichting Mama Mzungu
Uw ondersteuning blijft steeds van harte welkom.
Het jaar is nog niet afgesloten, maar
wij kijken ook alweer vooruit naar
het volgende jaar.
In 2012 hebben we ca. € 130.000,- van
grote en kleine sponsoren ontvangen.
Hiervoor hartelijke dank aan allen.
Deze bijdragen maakten het mogelijk:
* dat we begin dit jaar 74 nieuwe
kinderen naar de middelbare school
en college hebben kunnen laten gaan
naast de ca. 200 kinderen die al door
de stichting gesponsord worden,
* dat we 43 lagere scholieren gesteund hebben. Ondanks dat basisonderwijs in Kenia gratis is, hebben we
met deze bijdragen voor de allerarmsten randvoorwaarden gecreëerd om
de basisschool te bezoeken (aanschaf
van een schooluniform, schriften,
pennen en voeding)
* dat de TBC-patiënten in het ziekenhuis drie maal per week een gezonde
maaltijd krijgen,
* dat we een bijdrage leveren aan de
bouw van lokalen bij een school,
* dat een weesmeisje een eigen huisje
heeft kunnen bouwen, waar ze zelfstandig woont,
* dat meisjes in de vakanties awarenesstrainingen kunnen volgen,
* dat vrouwen kooklessen kunnen
volgen.
In deze nieuwsbrief hebben we
geprobeerd om de activiteiten die de
stichting onderneemt een gezicht te
geven. Het blijft tenslotte mensenwerk, van mensen in Nederland en
België voor mensen in Turkana.
Het werk in Nederland gebeurt allemaal door vrijwilligers en ook reizen
naar Lodwar worden niet door de
stichting betaald. In Lodwar wordt
Esther uiteraard wel betaald, evenals
de bewakers bij het huis/kantoor
dat de stichting daar gebruikt. Daar
leven zodoende 4 gezinnen van. Een
zogenaamde strijkstok kennen we niet.

De stichting Mama Mzungu is een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat er voor zorgt dat
schenkingen aan de stichting een
fiscaal voordeel op kunnen leveren.
Daarnaast is het uiteraard mogelijk
om de stichting op te nemen in uw
testament. Goede doelen, zoals de
stichting, zijn vrijgesteld van erfbelasting. U laat in meerdere opzichten
meer na dan u denkt….
Op de site van de stichting treft u
hier meer informatie over. Heeft u
vragen, aarzel dan niet en mail, bel of
schrijf ons.
In veel gevallen worden kinderen
van de stichting “geadopteerd” door
een sponsor. Dit betekent dan 4 jaar
een bijdrage van € 27,50 per maand,
€ 330,-- per jaar of € 1.320,-- eenmalig. Is dit voor u teveel dan zijn kleinere bijdragen (eenmalig of maandelijks) uiteraard ook welkom. Drie
sponsoren die ieder € 10,-- per maand
betalen, zorgen er ook voor dat een
kind in Lodwar naar school kan
gaan. Ook eenmalige giften, groot en
klein, zijn uiteraard van harte welkom. U kunt bij uw gift aangeven of u
er een speciale bestemming aan wilt
geven, zoals middelbaar onderwijs of
awarenesstraining, maar dat hoeft
niet. Wij verzamelen de bijdragen
en zorgen er voor dat de gelden goed
besteed worden.
OPROEP
Langs deze weg doen we een
oproep aan alle vrienden en
donateurs van de stichting Mama
Mzungu: Weet u nog mensen die
ons willen steunen? Zegt het voort
of geef ons namen en adressen en
wij benaderen de geïnteresseerden. Ook wanneer u suggesties
heeft voor andere vormen van
fondsenwerving of netwerken
kent die ons zouden kunnen
helpen, of er zelf tijd en energie in
wilt stoppen, horen wij dit graag.

Verzoek om opgave van uw e-mailadres
Graag willen wij ons adressenbestand uitbreiden met uw e-mailadres.
Corresponderen is voor onze stichting efficiënter en goedkoper
via e-mail. Daarom een vriendelijk verzoek om uw e-mailadres te
zenden naar mamamzungu@live.nl voorzien van uw naam, adres en
telefoonnummer. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw moeite.
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Turkana Girls School geeft les aan 442 leerlingen waarvan er 89 gesponsord
worden door de stichting Mama Mzungu. De school heeft landelijk een erg
goede naam en wordt in 2013 een Nationale School. Hierdoor trekt de school
nu ook al meisjes uit Nairobi aan, maar gaat door deze nationale status ook
duurder worden. Jammer voor ons maar het is wel een beloning voor de
inzet van o.a. onze meisjes. Turkana Girls School heeft dringend 2 klaslokalen nodig en heeft hiervoor een sponsoraanvraag ingediend.
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Nieuwsbrief 2012

Bericht van het bestuur
Het afgelopen jaar is een dynamisch
jaar geweest voor de stichting Mama
Mzungu. Dankzij uw financiële
steun hebben we weer veel kunnen
doen voor de mensen in Lodwar.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Door de bestuursleden en vrijwilligers zijn, met onze lokale medewerkster Esther, meerdere bezoeken
gebracht aan de diverse projecten in
en rond Lodwar, om de toekomstige
noden en lopende zaken in kaart te
brengen. Esther is prima in staat om
alle activiteiten van de stichting ter
plaatse zelfstandig te coördineren en
te verzorgen.
Awarenesstraining
Het bespreken van alledaagse problemen of situaties, en het zelf zoeken naar
oplossingen brengt deze meisjes en vrouwen tot een beter zelfbeeld en tot een
groter zelfvertrouwen. Awareness loopt buiten het schoolprogramma om en
heeft tot doel om moeilijk bespreekbare onderwerpen, zoals HIV, verkrachting, verantwoordelijkheid en familieplanning, die thuis of op school niet
bespreekbaar zijn, aandacht te geven.

Werkterrein van de stichting Mama Mzungu
De rivier staat alweer droog en het groen zal snel voor een onbepaalde tijd
verdwijnen. Dit is het werkterrein van Mama Mzungu, een droge rivierbedding, hutten en woestijn. Voor toeristen is hier niets te vinden. Geen wildparken of “the big five”, alleen overleven in onherbergzaam gebied. Maar wel het
thuis voor de Turkana bevolking.

Lodwar High School Boys
Onze secretaresse Esther met de Mama Mzungu jongens van Lodwar High
School. Ook deze school wordt door de zeer goede resultaten van de leerlingen in 2013 een Nationale School. Al onze 35 jongens behalen daar goede
resultaten maar 20 daarvan doen het extreem goed. Iets om trots op te zijn.

Het bestuur is en wordt aangepast.
Kaatje Kusmic, onze secretaresse,
kon de werkzaamheden voor de
stichting niet langer combineren
met haar andere activiteiten en
heeft zich teruggetrokken. We danken haar hartelijk voor haar inzet.
Gelukkig hebben we in de persoon
van Aard Vogels een goede opvolger
voor haar gevonden. Het secretariaat is inmiddels verhuisd naar het
adres: Geldersedam 38, 5212 RB
’s-Hertogenbosch. Lineke Barneveld
heeft ook afgelopen jaar weer, in
samenwerking met het secretariaat,
de externe communicatie voor haar
rekening genomen.
De financiële administratie is verder
geprofessionaliseerd met behulp
van een adequaat boekhoudpakket, zodat we beter zicht hebben op
hoe we er financieel voor staan. Op
bladzijde 5 leest u hier meer over in
een artikel van onze penningmeester Jos Hardy.

Astrid heeft zich het afgelopen jaar
weer volledig ingezet voor zowel de
fondsenwerving, samen met onze
voorzitter Olivier Bodart, als voor de
coördinatie van alles wat met de studenten te maken heeft. Dit gaat van
de selectie van de kinderen die we
toe laten in het programma tot het
verzorgen van Awarenesstrainingen in Lodwar. Astrid neemt ook de
coördinatie van de lagere scholieren
over van Saskia Cornelissen die
zich nu terugtrekt als medewerker
van de stichting. We danken haar

voor haar inzet voor het lagere scholieren project.

Veroniek Kerssemakers is sinds de
oprichting het gezicht van de stichting Mama Mzungu. Ook daarvóór
was zij al lange tijd actief in Lodwar.
Zij heeft met name in Nederland
fondsen gezocht en gevonden om
in Lodwar goed werk te doen. Dit
werk varieerde van waterprojecten,
voedselvoorziening voor TBCpatiënten in het ziekenhuis, de bouw
van scholen, slaapzalen en douches
voor de kinderen en uiteraard het
financieel mogelijk maken dat
kinderen naar school kunnen gaan
(met name middelbare school, maar
ook lagere school en college wordt
ondersteund). Daarnaast heeft zij
vaak hulp op kleine schaal kunnen bieden met een paar krukken
voor iemand die uit het ziekenhuis
kwam, of maandverband voor meisjes die het nodig hadden, maar zelf
niet konden betalen. Kleine dingen
die van groot belang zijn voor de
betrokkene. Veroniek heeft kenbaar
gemaakt dat zij in de loop van 2013
zal terugtreden uit het bestuur van
de stichting. Na 16 jaar vindt zij
dat de tijd is aangebroken om het
stokje over te dragen, maar zij zal
zeker betrokken blijven bij het wel
en wee in Turkana. In de nieuwsbrief 2013 zullen we uitvoerig bij
haar stil staan. Het is in ieder geval
haar vurige wens dat het werk van
de stichting doorgaat en daar gaan
het bestuur en de vrijwilligers voor
zorgen, mits we uiteraard ook uw
financiële steun weer krijgen.
In de loop van 2013 zal naar uitbreiding van het bestuur worden
gekeken. De fondsenwerving, waar
met name Veroniek, Olivier en
Astrid mee bezig zijn geweest, blijft
een punt van zorg. De nood in Kenia
en de hulpvraag is onverminderd
groot. Naast onze hartelijke dank
voor uw bijdragen in het verleden,
doen wij weer een beroep op u, help
ons helpen!
Aard, Astrid, Jos, Kaatje, Lineke,
Olivier, Saskia en Veroniek.

Interview Met Raël
MM :”Wat betekent onderwijs voor jou?”
Raël : “Het betekent alles voor mij.
Onderwijs heeft mijn leven helemaal
veranderd . Ik kan nu heel
anders denken dan mijn moeder. Mijn
moeder drinkt water uit de rivier en is
de volgende dag ziek. Ze legt geen verband tussen water drinken uit de rivier
en de diarree de volgende dag. Ik ben
zo blij dat ik dat wel kan. Wij denken
nu na over oorzaak en gevolg.”
MM :”Wat is het grootste verschil
tussen jouw generatie en de generatie
van je ouders?”
Raël : “Het grootste verschil is dat
we nu anders kunnen denken. In de
vorige generatie waren wij vrouwen

TBC-keuken
Tuberculose was en is nog steeds
een dodelijke ziekte. Patiënten leven
vaak in erbarmelijke omstandigheden en zijn voor hun voeding
volledig aangewezen op familie of
anderen die voor hen zorgen.Een
aantal jaren geleden heeft Mama
Mzungu bij het ziekenhuis van
Lodwar een keuken ingericht en in
bedrijf gesteld voor de voedselvoorziening van deze TBC-patiënten.
Nog steeds worden meerdere keren
per week gezonde maaltijden bereid
en uitgedeeld ter ondersteuning van
de patiënten.

handelswaar. Door ons uit te huwelijken kwam er een beetje rijkdom in de
familie, een paar geiten meer!! Nu zijn
wij personen geworden met een eigen
toekomstdroom.”
MM :”Wat wil je bereiken in je leven?”
Raël :” Ik zou dolgraag na mijn verpleegstersopleiding iets terug willen
doen voor onze eigen gemeenschap.
Ze helpen met hygiëne en het bestrijden van ziektes, maar ik zou ze ook
willen voorlichten over geboortebeperking en waarom dat zo belangrijk
is voor ons. Liever een paar kinderen
minder maar ze een goede opvoeding
geven, dat is veel belangrijker voor ons.”

