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Dit jaar hebben we 75 kinderen kunnen plaatsen op de middelbare school.
Afrika is aan het veranderen en de hulporganisaties moeten mee veranderen. Het is belangrijk dat de bevolking steeds meer
op eigen benen moet leren staan. Mama Mzungu probeert hen daarin te ondersteunen. Hoe gaan we dat dit jaar doen?
We proberen zoveel mogelijk de ouders van de leerlingen te betrekken in het schoolleven van de kinderen. Allereerst door
ze mede verantwoordelijk te maken door ze ⅓ van het schoolgeld te laten betalen. Mama Mzungu blijft verantwoordelijk voor
de rest van het schoolgeld en al hun schoolspullen, examengeld en reiskosten. Door een bijdrage van de ouders te vragen
worden ze betrokken bij het schoolleven van hun kind. De ouders reageren positief! Ze willen graag de beste school voor
hun kind en willen hier vervolgens voor betalen.
Dit jaar hebben we 75 kinderen kunnen plaatsen op de middelbare school. 70 in de eerste klas en 5 in de tweede tot en met
de vierde klas.
Het leven is hard maar ook soms hartverwarmend. Want zoals overal op de wereld kom je ook erg goede en fijne mensen
tegen. Hieronder wat verhalen van deze kinderen. We zien nu dat er vaders zijn die, in tegenstelling tot het beeld dat we
hebben, betrokken zijn bij het wel en wee van het gezin en de kinderen.

Newton heeft zijn ouders verloren tijdens de
verkiezingen van 2007. Hij woonde bij zijn
grootmoeder die absoluut niet voor hem kon
zorgen. Hij ging half naar school. De rest van
de tijd leefde hij op straat waar hij geld
moest verdienen om te kunnen overleven.
De school ging daarmee akkoord omdat hij
ondanks dit leven goed presteerde. Hij had
354 studiepunten wat heel goed is. De man
naast hem op de foto gaat hem helpen door
een gedeelte van de schoolkosten te betalen
zodat hij naar school kan blijven gaan.
Mama Mzungu zorgt voor de rest van het
bedrag.

Deze moeder heeft 8
kinderen en ze is erg
blij dat haar oudste
dochter naar school
kan gaan en hopelijk
een ander leven met
veel meer kansen en
mogelijkheden dan zij
zal krijgen. Het was
enorm goed te zien dat
de ouders zo achter het
onderwijs van hun kinderen staan.
Dit jaar hebben we meer jongens aangenomen dan andere jaren. Niet omdat we dat zo
wilden maar het diende zich zo aan. Er waren meer jongens dan meisjes en ook echt
uit de armste gezinnen. De jongens toonden zich heel gemotiveerd en zouden zonder
onze hulp volledig buiten de boot vallen. Ze zijn evenals de meisjes vriendelijk verzocht
om naar de 3 awereness-workshops per jaar te komen waar we allerlei onderwerpen
zullen behandelen die niet op school worden besproken.
Bijv. de keuzes in je leven en de verantwoording die deze keuzes met zich meebrengen. Hoe ga je om met de druk van seks, uitbuiting, misbruik van macht, familiedruk
etc? We proberen de kinderen een goede voorlichting te geven op allerlei gebied zodat
ze sterker in het leven zullen staan.

Esther

Het was een hele mooie ervaring om de ouders te ontmoeten of, als er
geen ouders meer waren, met familieleden te praten.
De ouders waren vaak dankbaarder dan de kinderen zelf. Die vinden
het meer vanzelfsprekend dat ze geholpen worden omdat ze goed hun
best hebben gedaan op school. De ouders begrijpen dat de hulp niet
vanzelfsprekend is ondanks een goed resultaat en loze beloften van
leerkrachten.
Door deze gesprekken te voeren kwamen we natuurlijk ook op het onderwerp familieplanning. De ouders beginnen te begrijpen dat ze te
veel kinderen hebben die niet allemaal naar school kunnen gaan door
de enorme stijging in schoolgelden. Zij zelf vertellen dit aan de volgende generatie om zo dit patroon te doorbreken.
Ook huwelijken ze hun dochters veel minder uit en geven ze hen de
kans om iets in het leven te bereiken en niet alleen kinderen te baren.
We zijn ervan overtuigd dat de volgende generatie het anders gaat
aanpakken en dat ze minder kinderen zullen krijgen. Al zal dat de volgende 20 jaar nog niet voelbaar zijn.

De Heijmerink-Reith stichting (één van onze sponsoren) heeft Lodwar bezocht omdat ze graag de werking
van de stichting met hun eigen ogen wilden zien. Dat
was een fijne ervaring. Vol trots konden wij hen samen
met Esther onze manier van werken laten zien en
daarnaast ook de scholen tonen waar we het meest
mee samenwerken. Dat bracht interessante discussies over Afrika met zich mee, de zin van hulpverlening en de verantwoordelijkheid van de mensen zelf.
Wij zouden graag helemaal onafhankelijk zijn van
sponsoren en het geld zelf willen verdienen, maar dat
zien we nog niet zo snel gebeuren. Wel om de mensen
zelf meer verantwoordelijk te maken voor hun eigen
kinderen en familieleden.
Eén van onze sponsoren is een Keniaanse . Ze woont
in Nairobi en werkt voor een fonds die het geld aan
onderwijs mag besteden. Haar familie is generaties
geleden naar Kenia gekomen. Ze kent de taal en de
gewoontes van de mensen door en door. Ze bezoekt
al haar projecten (allemaal in Kenia) door het hele
land. Ons project is haar favoriet omdat we zo nauw
verbonden zijn met de leerlingen, de scholen en de
families.
Ook de transparantie speelt een heel belangrijke rol. Al
het geld gaat naar Kenia en behalve het salaris van
Esther en kleine plaatselijke onkosten zoals het onderhoud van het huisje wat we in bruikleen hebben, zijn er
geen andere onkosten. Geen salarissen en reiskosten
voor het bestuur .

In het afgelopen jaar 2013 hebben we in totaliteit € 144.000,-- aan bijdragen van sponsoren ontvangen. Dit varieert van een eenmalige bijdrage van € 10,-- tot de bijdrage voor meerdere kinderen voor meerdere jaren zodat er € 15.000,-- ineens binnen komt. Alle
sponsoren, groot en klein, hartelijk dank voor uw bijdrage. Zonder uw bijdrage kunnen we niets.
De grootste uitgaven betreffen uiteraard educatie (€ 80.000,--). Eind 2013 konden 293 kinderen/studenten naar school dankzij de
financiële hulp van de stichting. Daarnaast hebben we een klaslokaal kunnen realiseren (€ 20.000,--) en verzorgen we maaltijden
voor de TB patiënten in het ziekenhuis in Lodwar (€ 9.000,--). De stichting draait in Nederland en België geheel op onbetaalde vrijwilligers. Onze medewerkers in Lodwar worden door de stichting betaald, zodat zij hun gezinnen kunnen onderhouden.
Een uitgebreid financieel verslag vindt u binnenkort op de website van de stichting.
Inmiddels hebben we weer 75 nieuwe kinderen aangenomen die met een middelbare schoolopleiding zijn begonnen. Nog niet alle
kinderen hebben een sponsor, dus uw bijdrage blijft van harte welkom. Voor € 350, -- kan een kind een jaar lang naar school,
inclusief kost en inwoning.
Per 1-1-2014 is een vereenvoudiging voor het schenken van kracht geworden. Veel van onze sponsoren betalen jaarlijks hun bijdrage voor de scholieren. Aangezien de stichting de ANBI status heeft is een gift aan de stichting fiscaal aftrekbaar. Echter voor de aftrek van giften geldt een drempelbedrag van 1 % van het drempelinkomen. Wanneer u zich verplicht om minimaal 5 jaar te schenken
(een periodieke schenking) is geen drempel van toepassing. Voor een dergelijke periodieke schenking was tot 1-1-2014 een notariële
akte nodig. Dit is nu niet meer nodig. Er kan worden volstaan met een formulier periodieke gift, zoals dit door de belastingdienst
beschikbaar wordt gesteld. Overweegt u een periodieke gift, kijk dan op de site van de belastingdienst, of stuur een mail naar
mamamzungu@ live.nl, dan nemen wij contact met u op om een en ander te regelen.

