Nieuwsbrief November 2015

Eind September 2015 zijn Jos Hardy (penningmeester) en Aard Vogels (secretaris) afgereisd naar Lodwar om samen
met Esther Lokisa (lokale medewerkster) lopende en wellicht nieuw te ondersteunen projecten te bezoeken. In deze
nieuwsbrief leest u een aantal verslagen van deze bezoeken. Helaas was er op dat moment een lerarenstaking
gaande zodat er geen “actieve” klassen bezocht konden worden. De oorzaak van de staking was de lage beloning van
leraren en docenten. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief was de staking inmiddels opgeheven.
Dit bezoek heeft ons enerzijds duidelijk gemaakt dat we met gedreven mensen samenwerken die zich enorm inzetten
om de jongeren een kans te bieden zichzelf door opleiding te ontwikkelen of de medische zorg een impuls willen
geven. Anderzijds werd het ook duidelijk dat er soms ook afscheid genomen moet worden van te dure of niet
renderende projecten.

Sister Florence is de directrice van Turkana Girls
Secondary School. Turkana Girls is een middelbare
school en biedt onderwijs en onderdak aan 540 studenten
(meisjes). De volledige opleiding van 80 meisjes wordt
door onze stichting betaald. Sister Florence vertelt met
veel enthousiasme over haar studenten. Zij runt haar
school met strenge maar democratisch afgesproken
regels. Ieder week bespreekt ze samen met de 540
meisjes de gang van zaken van de school. Oude
regels worden zo nodig bijgesteld, nieuwe regels
worden besproken en democratisch aangenomen. Zo
bepalen ze samen hun eigen regels.
Turkana Girls is één van de beste scholen van het
land. Veel van de meisjes die hier het diploma halen
gaan verder studeren en komen daarna op goede
posities bij bedrijven of instellingen terecht. Sister
Florence houdt contact met veel van haar “dochters”
zoals ze de meisjes noemt. Hierdoor bouwt ze een
enorm netwerk op van sterke vrouwen. Sterke vrouwen
die zich waar nodig inzetten om het voortbestaan van
Turkana Girls te ondersteunen en zich steeds
weerbaarder opstellen t.o.v. de vaak corrupte
mannenwereld. Bijzonder is dat Sister Florence niet om
geld vraagt. Ze bestuurt haar school als een bedrijf,
maakt keuzes, koopt slim in en gaat behoedzaam met
haar geld om. Dit geeft zoveel vertrouwen dat het doel
van stichting is om meer meisjes te kans te bieden om
deze school te doorlopen. Daar hebben we sponsoren
voor nodig.

David Lee Adventist Nagis Secondary School
(Lodwar)
Net buiten Lodwar ligt de nieuwe middelbare school van
Walter Wanjala. Walter is eerder adjunct-directeur
geweest van Turkana Girls en is 2 jaar geleden (2013)
door Sister Florence vooruitgeschoven om een eigen
school op te starten. Sister Florence houdt nog een oogje
in het zeil en staat zo nodig klaar om hulp te bieden maar
uiteindelijk is het de taak van Walter om zelfstandig door
te kunnen gaan. Deze gemengde school heeft op dit
moment 110 leerlingen in klas 1 en 2. Naast de school
staat een te kleine slaapzaal waar nog geen bedden
staan. De jongens slapen op matten op de grond of
buiten omdat er simpelweg binnen te weinig plaats. De
meisjes slapen in een klaslokaal dat in het nieuwe
schooljaar dienst moet gaan doen als klaslokaal. Walter
is een bevlogen mens die de uitdaging aanneemt om
vanuit het niets, met een kleine ondersteuning van de
overheid een school op te bouwen. Door de
kleinschaligheid van de school is hij in staat om het
lesgeld laag te houden wat Mama Mzungu de kans biedt
om kinderen te kunnen plaatsen als er voldoende
sponsorgeld is. Daarnaast zoeken we sponsoren voor
het bouwen van een tweede slaapzaal.

Lodwar Hospital bezoeken we deze week 3 keer om melk
en fruit aan de tbc-patienten uit te delen. Dit wordt al
jarenlang door Esther gedaan en door het Suppletiefonds
Sonnevanck gesponsord.
De kleinste maten van de door ons meegebrachte kleding
wordt op de kinderafdeling uitgedeeld.
Je merkt direct de regionale functie van het ziekenhuis door
het grote aantal wachtende mensen die van heinde en ver
naar Lodwar Hospital komen voor medische hulp.
We pakken de dozen met melk en fruit en beginnen
het voedsel uit de delen. Eerst de vrouwenafdeling,
daarna de mannen- en uiteindelijk ook de
kinderafdeling. Enige vergelijking met onze
ziekenhuizen en zorg is onmogelijk. We treffen
patienten aan op oude matrassen met besmeurde
lakens. Je ziet het graag anders maar dat is niet zo.
De verpleging en verzorging doet hun uiterste best om
goed zorg te verlenen. Daar ligt het niet aan. De
voedselvoorziening van Mama Mzungu lijkt een
druppel op een gloeiende plaat maar het is voor veel
mensen een steeds terugkerende zekerheid van
voedsel.
We spreken ook met Alice Akalapalatal (wederom een
Turkana Girl). Alice is verantwoordelijk voor de
gezondheidszorg in Turkana, het meest
onherbergzame gebied van Kenia. Ze voelt zich erg
betrokken bij de bevolking die diep in de woestijn
richting Oeganda woont. Vanuit het ziekenhuis in Lodwar is
ze dan ook bezig om kleinere medische posten dichter bij de
mensen te brengen. Dit begint te ontstaan. Deze posten
worden wekelijks bezocht en bevoorraad vanuit het
ziekenhuis in Lodwar. Tussentijds contact is bijna onmogelijk
omdat men eerst een aantal uren moet reizen naar de
dichtsbijzijnde telefoon. Omdat dit gebied niet gedekt wordt
door internet- of telefonieproviders zijn sateliettelefoons
noodzakelijk voor de onderlinge communicatie. Daarnaast is
behoefte aan zonnepanelen en accu’s voor de eletriciteit.
Voor beide voorzieningen is sponsorgeld nodig.

Awareness
2015
In april en augustus van dit jaar zijn er
awarenesstrainingen gegeven. In december
staat de derde voor dit jaar gepland.
April en augustus waren een succes.
Jongeren kwamen van heinde en ver, ook zij
die niet in ons onderwijsprogramma zitten
zijn welkom. Mama Mzungu vindt het belangrijk om
zoveel mogelijk jongeren de mogelijkheid te bieden
hun problemen en ideeën te bespreken of hun
talenten te uiten.Verantwoordelijkheid, stevig in je
schoenen staan, seksualiteit, corruptie en uitbuiting
op wat voor manier dan ook komen aan de orde. Dit
zijn vaak onderwerpen die op school of thuis niet
besproken (kunnen) worden. De studenten komen ook
zelf met onderwerpen waar we op inspelen. Mama
Mzungu is geen professionele hulpverlener, maar
door jarenlange ervaring in het geven van deze
trainingen zijn we in staat om deze jongeren
voldoende bagage te geven om hun vragen en
problemen op een andere manier te benaderen.

Een verhaal uit de praktijk
Simon leefde met zijn ouders in een klein dorp aan de grens van Oeganda. Op
vierjarige leeftijd is Simon door grensrovers ontvoerd. Hij moest voor het vee zorgen
en werd mishandeld. Het is Simon gelukt om te ontsnappen waarna hij weer naar
zijn geboortedorp is teruggegaan . Daar ontdekte hij dat er niemand van zijn familie
meer overgebleven was.
Het hoofd van de lagere school heeft hem in haar gezin opgenomen en zo heeft hij
op latere leeftijd de lagere school kunnen afmaken.
Ze heeft zelf ook kinderen en kan de middelbare school voor Simon niet betalen. Hij
is het hele traject komen lopen om aan ons te vragen hem te helpen.

Sponsoring
Wanneer we nu een kind naar de middelbare school willen laten gaan kost dat gemiddeld € 400,- per kind per jaar. Wij
vragen, afhankelijk van hun mogelijkheden, ook een eigen bijdrage aan de ouders. Wilt u een kind naar school laten
gaan of ons op een andere wijze steunen dan kunt u een eenmalige gift doen of een periodieke gift gedurende vijf jaar,
hetgeen fiscaal aantrekkelijk is, (zie www.belastingdienst.nl/giften). De gift is dan geheel fiscaal aftrekbaar en u hoeft
daarvoor niet meer naar een notaris. Wilt u hiervan gebruik maken stuurt u dan een mail naar mamamzungu@live.nl,
we nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Giften kunt u storten op IBAN-nummer NL81ABNA0422107794 t.n.v. Stichting Mama Mzungu te
's-Hertogenbosch. o.v.v. uw naam en adres.
Is uw adres veranderd?
Naam:.................................................................... E-mail.........................................................................
Oud adres:....................................................................... Nieuw adres:......................................................
HEEFT U EEN NIEUWE SPONSOR VOOR ONS GEVONDEN?

Naam:......................................................

Adres:............................................................................

E-mail:.....................................................

Postcode/Plaats:............................................................

Stuur deze coupon naar Mama Mzungu, Geldersedam 38 5212 RB 's-Hertogenbosch of stuur een mail naar
mamamzungu@live.nl

