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Klaartje voor Kisumu
Onder het motto "Klaartje voor Kisumu"
hebben wij een stichting opgericht met
doel om in Kisumu en omgeving projecten
te ondersteunen waar voornamelijk de
weeskinderen aldaar van kunnen profiteren. We zijn op dit idee gekomen door onze
Klaartje zelf, die ons toentertijd in 2000
vanuit Kenia mailde met de vraag "Kunnen
jullie misschien geld bij elkaar brengen om
de weeskinderen hier te helpen" Na het
bezoek van Jacques en Saskia aan Kisumu
en de omliggende bergdorpen is het voor
ons helemaal duidelijk dat we vanuit ons
land best een beetje ondersteuning kunnen
bieden aan het werk voor de vele
weeskinderen aldaar. Ons vast
contactadres daar is de familie Pabari,
waar onze Klaartje 5 maanden in huis was.
Mevr. Pabari heeft veel ervaring in de
ondersteuning van projecten voor m.n. de
weeskinderen. Voor dit doel hebben wij
een nieuwe stichting opgericht.
De Stichting
De stichting is gevestigd te Beers (Cuijk),
opgericht voor onbepaalde tijd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het bankrekningnummer van de stichting
is 11.71.65.956. Rabobank Land van
Cuijk Noord.

Klaartje Derks Foundation

Ervaringen op scholen en in weeshuizen
in Kisumu
De bezoeken aan scholen en weeshuizen
van Saskia en Jacques in november 2001
en de rondritten met onze gastvrouw en
gids, Mevr. Pabari, hebben vele indrukken
achtergelaten. Aan de achterzijde van deze
nieuwsbrief wordt het werk van Mevr.
Pabari en haar "Ladies In Action" nader
toegelicht
Uitgangspunten bij het werk
Scholen en weeshuizen worden alleen
ondersteund als er sprake is duidelijke
vormen van verantwoordelijkheid en van
zelfwerkzaamheid. Zo moet er b.v. altijd
sprake zijn van een "council", een soort
bestuur of comité dat de zelfwerkzaamheid coördineert.
Met weinig geld kun je daar veel doen
Wat eten en kleden betreft kun je met
weinig geld heel veel doen in Kenya. Van
de rente van het geld dat wij overhandigden aan Mevr. Pabari kan zij 200 kinderen
dagelijks te eten geven op de school. Op de
markt in Kisumu kochten wij goede
tweedehands T-shirtjes en broekjes voor de
kinderen voor F 0,60 per stuk en ze wilden
maar al te graag met ons op de foto in hun
nieuwe kleren

Voortgang van de projecten in Kisumu in Kenya (verslag van een werkbezoek van Jacques
en Sakia in November 2001)
Het Ugi-project (structureel en lopend project)
Voor zover kinderen niet in een tehuis zitten komen zij naar school en velen van hen,
vooral de weeskinderen, hebben nog geen eten gehad. Met maïsmeel als basis wordt op
school ugi-mix (pap) gekookt wordt opdat er gegeten kan worden. De mix en de pannen
worden geschonken, hout sprokkelen, koken, afwassen en eigen bijdragen innen is een
taak van de council. Met de eigen bijdragen kan het project steeds verder uitgebreid
worden. Op veel plaatsen (ook als we onaangekondigd kwamen) hebben we gezien dat
dit project meestal goed draait.
Het kleding-project (structureel en lopend project)
Naast het school-uniform hebben (vooral de wees-)kinderen nauwelijks toonbare kleren.
Uit geschonken kledingpakketten, maar vooral na aankoop van tweede-hands t-shirts en
broekjes worden kinderen in het "nieuw" gestoken.
Slaapplaatsen
In de vele weeshuisjes zijn bijna nooit bedden, De kinderen slapen op de grond of op een
rieten mat. Op de ene plaats waar ze 4 stapelbedden hadden, sliepen 3 tot 4 kinderen in
één bed. Tafels en stoelen hebben we niet gezien. Evenmin was er electriciteit. Alle
kinderen slapen gezamenlijk in één (meestal veel te klein) vertrek. Een oudere vrouw, als
vrijwilligster, slaapt s'nachts tussen de kinderen op de grond.
Waterputten
Water is schaars, zelfs in de stad, twee keer 24 uur was er geen water. Schoon water is al
helemaal een zeldzaamheid. In de stad is water in jerrycans te koop. In de dorpen moeten
velen lange afstanden afleggen om aan water te komen.
Leermiddelen
Boeken, schriften en andere leermiddelen zijn er nauwelijks
Op sommige plaatsen maken ze de sommen met een krijtje op de grond.
Schoolbanken, Schooltuin
Op ongeveer de helft van de scholen hebben ze schoolbankjes, maar dat betekent dat er
vijf tot zes kinderen zitten, terwijl er plaats is voor 3 kinderen. Op de andere scholen
zitten de kinderen op de grond of op een steen. Schoolbankjes laten maken van inlands
hout is relatief duur, omdat er te weinig houtbewerkingsmachines zijn, die trouwens
peperduur zijn. Mondjesmaat worden schoolbanken aangekocht.
Ter herinnering aan ons bezoek hebben we op een paar plaatsen palmbomen en
cocosnootbomen geplant. Aan Mevr. Pabari hebben we gevraagd door te gaan met de twee
stucturele projecten (eten en kleren) en daar geld aan te besteden.We hebben boeken
toegezegd op de school in Kisingiru. In twee dorpen ( in Mahanga bij de Kisingiru-school en
bij het weeshuis van Priscilla in de plaats Maragoli) zal bekeken worden (prijsopgave) of er
een waterput geslagen kan worden. In Kisumu zelf bij een grote kleuterschool (ruim 120
kleuters), de St. Paul's School, zal ter herinnering aan Klaartje een woest stuk grond worden
ontgonnen en er wordt een speelplaats met speeltoestellen ingericht. Deze kleuterschool is
uitgekozen omdat die onderwijskundig een heel goed voorbeeld is voor de andere scholen en
Mevr. Pabari heeft gezorgd dat mensen uit de bergdorpen hier stage gaan lopen.
Voor suggesties, op- of aanmerkingen houden wij ons aanbevolen, Sterrenbos 3, 5437 NE
Beers, tel. 0485 316506. Tevens prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Jacques,
Yvonne, Saskia, Thijs en Bram Derks

