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Lodwar (Turkana) is aan het veranderen. Ieder district krijgt een eigen lokale
regering die vragen en problemen zelfstandig kan behandelen. Ook zijn ze
verantwoordelijk voor het naleven van de nationale wetgeving. Deze ontwikkeling heeft voor- en nadelen. Er ontstaat lokaal een uitgebreid ambtenarenapparaat dat ook werkgelegenheid biedt. Helaas wordt het verschil tussen arm
en rijk steeds groter. De tarieven voor de nationale scholen gaan omhoog. Hierdoor wordt het ook voor jongens vaak te kostbaar om naar school te gaan terwijl
ze erg gemotiveerd zijn om zich verder te ontwikkelen. Daarom neemt de
stichting inmiddels zowel meisjes als jongens in het opleidingsprogramma op.
Ook worden de ouders steeds meer betrokken bij de opleidingskeuze van hun
kinderen en wordt er waar mogelijk een financiële eigen bijdrage van de ouders
gevraagd. Hierdoor groeit het verantwoordelijkheidsgevoel van zowel de ouders
als hun kinderen.

De Awarenessworkshops werden in het
verleden uitsluitend voor meisjes gegeven met
als doel zichzelf weerbaarder te maken. Het komt
echter steeds vaker voor dat ook jongens zich
aanmelden voor de workshop omdat ze beseffen
dat het voor hen net zo belangrijk is. Vanaf nu is
iedereen welkom. Jongens zijn extravert en
lopen niet weg voor confronterende onderwerpen. We hebben ervaringen met elkaar gedeeld
via dialoog, drama, zang en poëzie. Hierbij werden onderwerpen zoals familieplanning, verantwoordelijkheid, seksualiteit, angst en onafhankelijkheid behandeld. De jongeren willen graag zelfstandig worden. Ze vinden dat ze de steun van
de stichting daarbij nog steeds nodig hebben.
Hun wereld is aan het veranderen waarbij het
besef steeds groter wordt dat het van belang is
om minder kinderen te krijgen. Bij deze bijeenkomsten ondersteunen wij de jongeren bij het
zoeken naar oplossingen voor hun problemen.
Het komt ook steeds vaker voor dat de jongeren
zelf met oplossingen komen. Positief hierbij is
dat de jongens weer andere oplossingen bedenken dan de meisjes. Dit werkt vaak verhelderend.
Ook wordt er gesproken over de situatie op
school waar het soms voorkomt dat er geen docenten zijn om les te geven. Esther, onze medewerkster in Lodwar, neemt in die situaties samen
met de ouders contact op met de school om
voor deze situaties oplossingen te zoeken.

We hebben dit jaar een mooie bibliotheek gebouwd in de school
’Our Ladies’ in Kakuma .De kinderen hebben nu een rustige
ruimte waar ze hun examens kunnen voorbereiden.

Het bestuur en medewerkers van stichting Mama Mzungu
danken u voor uw bijdrage aan onze activiteiten en
wensen u namens alle kinderen en ouders in Lodwar fijne
feestdagen en een goed en gezond 2015
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Het jaar 2014 loopt ten einde; de plannen voor 2015 worden gemaakt. De stichting heeft in 2014 wederom bijdragen ontvangen van
grote en kleine sponsoren uit Nederland en België. Hartelijk dank daarvoor!
Naast de sponsoring vanuit Nederland en België zijn we ook op zoek gegaan naar sponsormogelijkheden in Kenia. Enerzijds hebben
we de ouders gevraagd een eigen bijdrage te betalen voor de kinderen die door de stichting gesteund worden; dit heeft in 2014 ca.
€ 5.000,-- opgeleverd. Daarnaast hebben we sponsoren in Kenia benaderd, met wisselend resultaat. In het eerste kwartaal 2015
vindt u het financieel jaarverslag weer op de site www.mama-mzungu.nl.
Helaas constateren we dat het steeds moeilijker wordt om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen voor de activiteiten die we
willen ontwikkelen. Om nieuwe kinderen te kunnen aannemen hebben we momenteel onvoldoende middelen, mede doordat we
onze reserves nodig hebben om de gestegen schoolkosten voor de kinderen die al in het programma zitten te voldoen. Tenzij er
nieuwe donoren of grote donaties bijkomen zullen we waarschijnlijk in 2015 geen nieuwe kinderen kunnen aannemen.
Op dit moment zitten er 281 kinderen in het scholingsprogramma van de stichting. Voor hen is de gehele opleiding financieel
gegarandeerd, ondanks de stijgende prijzen in Kenia. De andere activiteiten, zoals de voedselvoorziening voor de tbc-patiënten en
de awareness-trainingen voor de kinderen gaan wel door. Langjarige verplichtingen willen we alleen aangaan wanneer we er ook
zeker van zijn dat we de kinderen hun opleiding kunnen laten afmaken.
Wanneer we nu een kind naar de middelbare school willen laten gaan kost dat gemiddeld € 400,— per kind per jaar.
Wilt u een kind naar school laten gaan dan kunt u gebruik maken van de fiscale aftrekmogelijkheid door af te spreken dat u
gedurende 5 jaar een bijdrage gaat leveren. De gift is dan helemaal fiscaal aftrekbaar en u hoeft daarvoor niet meer naar de notaris.
Wilt u hiervan gebruik maken, stuurt u dan een mail naar mamamzungu@live.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

IS UW ADRES VERANDERD?
Naam: …………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………….

Oud adres:………………………………………………………………………

PC/Plaats …...……………………………

Nieuw adres:……………………………………………………………………

PC/Plaats ………………………………..

HEEFT U EEN NIEUWE SPONSOR VOOR ONS GEVONDEN?
Naam: ……………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………….
Postcode en Plaats: ……………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………….
Stuur deze bon naar: Geldersedam 38, 5212 RB ‘s-Hertogenbosch of e-mail naar mamamzungu@live.nl

