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"We waren uitgenodigd bij de mensen thuis
omdat ze dankbaar waren dat hun kind naar
school mocht gaan."

De mensen zijn zo blij dat hun
kinderen naar school mogen gaan
In januari zijn Olivier en Astrid weer naar Lodwar gegaan om ter plaatse te kijken naar de activiteiten
van de stichting en de omstandigheden waarin dit moet gebeuren. Het heeft al meer dan een jaar niet
geregend in Turkana en voor de locale gemeenschap die afhankelijk is van een beetje landbouw en
van hun dieren is dat dramatisch, want als de geiten en de kamelen dood gaan dan hebben ze niets
meer.
De situatie in Kenia en daarmee ook in Turkana is veranderd. Zoals eerder gemeld, heeft nu iedere
county (provincie) een eigen bestuur en deze verandering brengt kosten met zich mee. We hebben
gezien dat in Lodwar een compleet bestuurscentrum is gebouwd. Enerzijds verschaft dit (tijdelijk) werk
voor de lokale bevolking, maar anderzijds is er minder geld beschikbaar voor de armen in de regio die
geen betaalde baan hebben. Dit jaar zou de middelbare school gratis worden, maar het tegendeel is
waar. Nu kosten de nationale scholen € 535 per jaar en de county scholen € 435 per jaar per kind. Dit
is het bedrag dat de ouders moeten betalen, met name voor “kost en inwoning”.

De regering betaalt daar bovenop per kind € 220 voor
het onderwijs. In realiteit betalen de ouders nu meer dan
voorheen, de goedkope scholen zijn duurder geworden
en de duurdere scholen iets goedkoper.
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Dankzij jullie steun hebben wij dit jaar, ondanks de
gestegen prijzen, toch weer 25 kinderen op school
kunnen plaatsen. Hoewel het streven is om de ouders
ook een deel van het schoolgeld te laten betalen, is de
realiteit vaak dat de familie de school van hun kinderen
niet meer kunnen betalen. Daarom hebben we niet alleen
kinderen in de eerste klas aangenomen, maar ook
kinderen die van school moesten bij gebrek aan geld.
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Alle ouders zijn ontzettend dankbaar dat jullie hun
kinderen willen sponsoren. Voor ons is het een extra
stimulans als we zien dat kinderen die dankzij de steun
van de stichting naar de middelbare school zijn gegaan,
nu een baan hebben bij een nieuw geopend hotel in
Lodwar, of bij de luchtvaartmaatschappij die Lodwar
verbindt met de rest van Kenia. Deze meisjes hebben de
kans gekregen en die met beide handen aangegrepen.
Op onze website staat ieder jaar een uitgebreid financieel
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verslag. In het kort gezegd is 2017 geen goed jaar
geweest. We hebben maar een paar kinderen kunnen
aannemen begin 2017. Dit kwam voor een deel door
minder inkomsten voor de stichting, maar met name
doordat de kosten van het onderwijs enorm zijn gestegen
in de afgelopen jaren. Wij willen garanderen dat alle
kinderen die beginnen aan een opleiding deze ook af
kunnen maken. Daarom moeten we zorgen dat er
voldoende gereserveerd wordt om ook toekomstige
studiejaren te kunnen betalen.
Doordat we in 2017 voorzichtig zijn geweest en enkele
grote sponsoren ons wederom hebben gesteund,
hebben we afgelopen Januari 25 kinderen kunnen
aannemen. Namens alle kinderen en hun ouders
bedanken we alle sponsoren voor hun bijdrage, groot en
klein. Naast het onderwijs hebben we in 2017 ook de
steun aan de TB patiënten in het lokale ziekenhuis in
Lodwar kunnen voortzetten door gerichte sponsoring.
Ook in 2018 kunnen we hiermee doorgaan, zodat deze
patiënten 3 keer per week fruit en melk krijgen. Voor
Nederlandse begrippen de normaalste zaak van de
wereld, maar dáár een noodzaak om te kunnen
overleven.
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