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Inleiding 

 

In 1995 en 1996 verbleven vijf Nederlandse huisartsen in Wajir, een plaats in 

een woestijnachtig gebied in Noordoost Kenia. Zij werkten daar  gedurende zes 

weken in het lokale districtsziekenhuis in het kader van de Rotary Doctor Bank 

in the Netherlands (RDBN). Kort daarna staakte de RDBN haar bemoeienis met 

Wajir omdat de belasting te zwaar was voor niet getrainde tropenartsen. Echter 

wat de artsen daar gezien hadden liet hen niet los. Door droogte en onveiligheid 

in deze regio waren duizenden nomaden naar Wajir gevlucht. Veel vee was 

omgekomen. Zij woonden in armzalige huttendorpen en waren straatarm. 

Besloten werd deze bevolking ondersteuning te bieden; de Stichting Welzijn 

Wajir werd in 1997 opgericht. Begon het aanvankelijk met ad-hoc noodhulp, 

later ontstond een meer samenhangende visie op de ontwikkelingsprojecten. 

 

Het jaar 2004 markeert daar nog meer dan voorheen een omslagpunt. De 

Stichting heeft lokaal zeer intensieve contacten met de katholieke missie , zuster 

Teresanne en met Thomas en Dorothy Renner, verbonden aan de protestantse 

African Inland Church. Echter in de loop van 2004 werd ook in toenemende 

mate contact gelegd met de lokale bevolking: het Wajir Peace and Development 

Committee werd onze gesprekspartner. Met trots vermelden wij hier dat één van 

de partners, nl. de katholieke missie en zuster Teresanne een bijzondere 

onderscheiding van de Keniaanse overheid kregen i.v.m hun inzet voor 

onderwijs. 

Ons grootste schoolproject, de Furaha Secondary School kreeg van de 

provinciale schoolinspecteur een brief met uitgebreide complimenten. 
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Een van “onze”primary schools, de Kahlkacha school, bleek de beste 

basisschool te zijn in de regio. 

 

 

De stichting 

 

De stichting heet statutair: Stichting Welzijn Wajir en is gevestigd in Wilnis,           

gemeente De Ronde Venen. 

De stichting heeft ten doel: 

a) het bieden van hulp in de ruimste zin des woords aan de inwoners van Wajir 

en omgeving, een plaats in Noordoost Kenia. Deze hulp heeft vooral 

betrekking op het gebied van gezondheidszorg, voedselvoorziening, welzijn 

en onderwijs. Deze hulp kan rechtstreeks worden geboden, maar ook door 

ondersteuning van reeds ter plekke actieve hulpverlening. De stichting maakt 

zo mogelijk gebruik van betrouwbare en competente contactpersonen ter 

plaatse. 

b) Het verrichten van handelingen die met het bovenstaande verband houden in 

de ruimste zin. 

c) Voorlichtingsactiviteiten over hulp in Kenia, in het bijzonder de regio Wajir, 

op het gebied van gezondheidsvoorzieningen, voedselvoorziening, welzijn en 

onderwijs maken een integraal onderdeel uit van de doelstelling van de 

stichting. 

In de praktijk komen deze officiële uitgangspunten steeds meer neer op steun 

van de straatarme bevolking, maar dan wel op basis van de keuze voor 

projecten die door henzelf worden gekozen en gedragen. Zo is onze inzet in 

Wajir een leerproces, waarbij de bevolking nadrukkelijk wordt betrokken; het 

is niet het verstrekken van kortdurende hulp die wij voor hen zouden 

bepalen. 

 

Het bestuur 

 

In 2004 is het bestuur gewijzigd.  

Inge Gransbergen-Hafkamp, voorzitter van de stichting SOS De Ronde Venen, 

trad toe tot het bestuur, nadat zij Willem-Jan had vervangen als notulist 

 

Eind van het jaar 2004 bestond het bestuur uit: 

-Ad Groeneveld, voorzitter 

-Simon Verhoeven, secretaris-penningmeester  

-Theo Oudemans, bestuurslid 

-Janneke Peelen, bestuurslid 

-Rosalin van Schie, bestuurslid 

 

Verder zijn aan de stichting verbonden:  
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-Henk van Apeldoorn, adviseur. 

-Willem-Jan Groeneveld , project-manager 

-Henk Masselink, adviseur financiële administratie en website  

 

Het rooster van aftreden van het bestuur is als volgt: 2004 Ad, 2005 Janneke, 

2006 Rosalin. 

 

Het bestuur vergaderde in 2004 negen maal . 

 

Het jaar 2004 

 

De werkzaamheden van de stichting zijn in 2004 gestaag doorgegaan.   

Naast reeds bestaande contacten voor medefinanciering werd met ICCO, de 

Interkerkelijke organisatie voor Ontwikkelings-samenwerking, een steeds 

nauwere samenwerking bereikt, dat inmiddels heeft geleid tot een partnerschap 

met ICCO. 

ICCO heeft een zeer belangrijke uitzending mogelijk gemaakt van onze adviseur 

Henk van Apeldoorn en zijn vrouw (en mede-trainster) Hanneke Verhoeven van 

november 2004 tot februari 2005. 

Over deze werkperiode zal in het reisverslag en het jaarverslag van 2005  

uitgebreid worden verteld. 

 

De contacten met De Wilde Ganzen en het Lilianefonds werden voortgezet. 

Een belangrijke gebeurtenis in 2004 was het werkbezoek in maart aan Wajir van 

een delegatie van onze stichting bestaande uit Henk van Apeldoorn ( met 

financiele steun van PSO ), Rosalin van Schie, Janneke Peelen , Willem-Jan en 

Ad Groeneveld. 

Tijdens dit bezoek vond een hartelijke en uitgebreide kennismaking plaats met 

een groep deskundigen van het keniaanse  Ministerie van Onderwijs, Unicef, 

World Bank en World Food Program, die toevallig in dezelfde periode in Wajir 

was. Tot onze grote voldoening bleek dat hun werkzaamheden en onze 

activiteiten goed complementair zijn. 

Van dit werkbezoek bestaat een apart verslag, dat meegezonden is met het 

jaarverslag 2003.  

 

Voorafgaand aan dit werkbezoek was zuster Teresanna enkele weken onze gast. 

Zij heeft bij bij een aantal Rotaryclubs haar verhaal over Wajir kunnen vertellen 

en bracht ook bezoeken aan enkele katholieke parochies en een Gereformeerde 

kerk. Zij is met ons mee terug gereisd naar Wajir. 

 

Een belangrijk gegeven is het afschaffen door de nieuwe Keniaanse regering van 

het schoolgeld voor de kinderen van het basisonderwijs. Dit brengt een grote 
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toeloop van leerlingen met zich mee en dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de 

basisscholen die door de stichting zijn geholpen. 

 

 

Voorlichting. 

 

Er werden in het jaar columns geschreven voor plaatselijke bladen, voordrachten 

voor scholen, Rotary-clubs, een Innerwheelclub, een kerkelijke gemeente en 

andere groepen werden gecontinueerd. Ook verzorgden Rosalin en Janneke 

enkele lessen op het Veenlanden College. 

Er werd een presentatie gegeven op de deelgenoten-bijeenkomst van ICCO. 

Er is een nieuwe videopresentatie gemaakt, die ook op DVD beschikbaar is. 

Deze presentatie duurt ongeveer 10 minuten. 

De website werd aangepast en uitgebreid (www.wajir.org). 

In 2004 werd een logo voor onze stichting ontworpen. 

 

Financiën 

 

Het jaar 2004 werd afgesloten met een fors batig saldo. Een  legaat, eerder 

ontvangen, is ondergebracht in het zgn. Altenafonds; het heeft als bestemming 

“zorg voor ouderen in tropische gebieden”. In de praktijk wordt dit geld gebruikt 

voor het zgn. “Grannies Project”, de zorg die Teresanne geeft aan de oudere 

nomaden. 

Andere substantiële bedragen werden ontvangen van Rotary’s, stichtingen, 

scholen en een groot aantal particulieren.  

We noemen graag in het bijzonder: Het Veenlanden College voor hun enorme 

actie, de Rotaryclub Mijdrecht met haar bedrijfsvoetbal-toernooi, Basisschool de 

Fontein uit Mijdrecht voor het meubilair van de Makororschool, Pianoschool 

Marleen van der Laaken uit Vinkeveen voor de dovenschool, Stichting SOS De 

Ronde Venen voor hun adoptie van de God Ade en de Bahatischool, 

INNERWHEEL Amsterdam voor de meisjestoiletten van de Bahatischool en de 

Gereformeerde kerk van Vinkeveen. 

 

Steeds wordt gepoogd om te zorgen voor verdubbeling van sponsorgelden of 

aanvullende financiering. 

De fondsenwerving lijkt  goed aan te slaan omdat er sprake is van directe 

persoonlijke lijnen, concrete projecten, controle door bezoek ter plaatse en het 

zo goed als ontbreken van overheadkosten. 

 

Het blijkt lastig voor kleine stichtingen als de onze, die proberen om de 

overheadkosten minimaal te houden, om een administratie op te zetten, die 

voldoet aan de normen van CBF. 

http://www.wajir.org/
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Het bestuur zal toch alles in het werk stellen om de projectadministratie van 

zoveel projecten toch goed in kaart te brengen, ook al zal dit accountantskosten 

met zich meebrengen. Een voorlopige verantwoording van de financiën , 

toegevoegd als appendix volgt hieronder. De accountantsverklaring zal in 

september gereed zijn. 

 

TOELICHTING BIJ HET OVERZICHT FINANCIEN 2004. 

 

A. Fondsenwerving. 

 

* In 2004 was de fondsenwerving als volgt: 

- Uit particuliere giften, vaste donaties, stichtingen etc werd een bedrag van          

E 37.505,36  verworven; hiervan is E 3.500,- als jaarlijkse bijdrage voor de 

Grannies uit het Altenafonds   legaat onttrokken. 

- Via ICCO, PSO en NCDO werd een bedrag van E 28.850,- bijgedragen 

- De kosten van fondsenwerving (bankkosten, website, porti etc.) bedroeg         

E 1.919,78 

 

* Vergeleken met de werkelijke cijfers van 2003 ( inkomsten, giften E 31.868,-, 

kosten  fondsenwerving E 498,47) is er een duidelijk verschil. 

Dit is te verklaren door: hogere particuliere incidentele bijdragen ( o.a. 

Ragweek, Maastricht), meer bijdrage RC Hattem-Heerde in 2003 en een laatste 

jaar de bijdrage van het Anton Jurgens Fonds voor de Rehab. Daarnaast is in 

2003 geld voor scholenbouw gebruikt uit de reserves opgebouwd uit de jaren 

ervoor. 

 

 * Wanneer we de begrotingscijfers van 2004 vergelijken met de werkelijke 

uitgaven, kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt: 

 

- er is altijd een moeilijke inschatting te maken over te verwachten particuliere 

bijdragen, immers slechts een deel zijn vaste donateurs. 

- De grote actie van het Veenlanden Collega van december 2004, wordt besteed 

in 2005. 

- er is in 2004 wel in de fondsenwerving een bedrag op de begroting gezet voor 

de polytechnische school, de Rehab e.a. projecten, doch hiervoor zijn niet 

“geoormerkte” fondsen verworven. 

- tot slot is voor de capaciteitsopbouw (training) in Wajir door  Henk en 

Hanneke van Apeldoorn   meer begroot in onze fondsenwerving dan is 

binnengekomen.  

Onze bijdrage voor deze uitzending is vooral betrokken uit de bestaande 

reserves. 

 

B. Bestedingen aan de doelstelling. 



8 

 

* Aan projecten in Wajir is in totaal besteed E 45.820,- , plus € 7.111 aan 

capaciteitsopbouw in maart 2004 en €13.070 in najaar 2004.  Hiermee heeft 

capaciteitsopbouw als sleutelbegrip in hedendaagse ontwikkelingssamenwerking 

in 2004 haar plaats verworven in het werk van de Stichting. Capaciteitsopbouw 

beoogt partners ginds te helpen meer grip te krijgen op factoren die bepalend 

zijn voor de armoede. In dit geval gaat het om vrede en veiligheid, gezondheid 

en genitale verminking)  De reiskosten waren in het jaar 2004 :E 7.406,- ; dit is 

hoog : een deel is een vooruitbetaling voor reiskosten 2005 en een deel zal nog 

gerestitueerd worden door PSO. 

 

* Het verschil in uitgaven t.b.v projecten is t.o.v 2003 redelijk beperkt; in 2003 

werd nog niet aan bewustwording in Nederland gedaan. 

 

* Het verschil tussen de begroting 2004 en de werkelijke uitgaven is aanzienlijk. 

Dit is mede te verklaren door het volgende feit: 

Vaak wordt verwacht dat een project in een jaar kan worden gestart, terwijl de 

voorbereiding in Wajir nog niet zover is. Daarom, worden in de begroting vaak 

“extra” projecten opgenomen, ervan uitgaande dat de helft doorgaat. 

Eigenlijk is er in 2004 betrekkelijk weinig aan scholenbouw gedaan 

(Dovenschool, inventaris Makoror). De Furaha Primary, de Furaha Secondary 

MD School en de Got Ade School komen m.n. in 2005 aan bod.  

Toekomst voorbereidend onderwijs is belangrijk in Wajir. De huidige aanpak 

van de polytechnische school strookt echter niet met de zakelijke en praktijk 

gerichte aanpak van de sponsor die we voor het stimuleren van beroeps 

onderwijs op het oog hebben. Dit project is daarom niet gefinancierd. De 

meubelmakerij van de Dovenschool lijkt zich overigens wel in die richting te 

kunnen ontwikkelen. 

 

 

 

------ Toelichting afkortingen in schema’s ------ 

VLC = Veenlanden College Mijdrecht 

SOS = Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen 

ICCO , PSO en NCDO = medefinancieringsorganisaties.  

 

 

 

Projecten. 

 

De Furaha Mixed Day Secondary School (MDSS) 
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De Furaha MDSS is een grote school geworden, die goed functioneert. Mr. 

Elyas Abdi is een competente schoolleider gebleken. Primaire doelstelling is 

nog steeds juist die leerlingen toe te laten die begaafd zijn, maar uit de 

allerarmste gezinnen komen. Inmiddels zijn door de grote toeloop van leerlingen 

parallelklassen  noodzakelijk geworden,die met steun van het VLC (Het 

Veenlanden College in Mijdrecht en Vinkeveen ) tot stand zijn gekomen.  

Inmiddels is de toeloop verder gegroeid en werd een “derde stroom nodig, zodat 

van elke klas nu drie klassen bestaan. Het aantal studenten kan dan groeien van 

375, waarvan 164 meisjes, naar 500 studenten. Het VLC heeft eind 2004 

opnieuw een fenomenale actie gehouden voor hun twin-school. Leerlingen uit 

(van) deze scholengemeenschap en kinderen uit Wajir hebben kerstkaarten 

ontworpen. Met het verkopen van deze kerstkaarten, het bakken van oliebollen 

(spontaan initiatief van enkele  

leerlingen !) en het verkopen van een baard van een docent werd € 32.000 

bijeengebracht. Naast de uitbreiding van de klaslokalen kan hiermee ook een 

lokaal voor natuurkunde, een kopieerapparaat en een werkweek in Nairobi 

worden betaald. 

Onze aanvankelijke twijfel over deze werkweek verdween naarmate wij meer 

nadachten over het enorme profijt voor de leerlingen om hun land, andere 

stammen en andere leefwijzen beter te leren kennen. Op deze manier is het  

belangrijk aan leerlingen te laten zien dat niet alleen in Wajir, maar ook in 

Nairobi veel armoede bestaat en  dat niet wordt gedacht dat Nairobi zekerheid 

biedt om later je geld te verdienen als je naar school bent geweest.  De reis zal 

rond juli 2005 plaatsvinden. Dank zij de toegenomen veiligheid kan zo’n reis 

per bus gemaakt worden. 

Aan de kinderen, die de winnende kaarten maakten werd een prijs toegekend. 

Zij mochten zelf hun prijs bedenken en zij wilden als prijs het allerliefst 

schoolboeken!  

Onze adviseur heeft tijdens het werkbezoek in maart een tweetal geslaagde 

workshops met de studenten gehouden : één over de toekomstvisie van Wajir en 

één voor de kinderen, die gebruik maken van het Fee For Work project. 

Zoals reeds vermeld kreeg deze school een schriftelijk compliment van de 

schoolinspecteur. 

 

 

 

 

 

Fee For Work Project 

 

Dit project behelst de mogelijkheid voor kinderen, die naar een school voor 

secundair onderwijs gaan (met name de Furaha MDSS) en het schoolgeld  
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( KSh 10.500,= ongeveer € 100.=)  niet kunnen betalen, dit te laten verdienen 

middels een werkproject. Praktisch houdt dit in, dat kleine en lichte 

werkzaamheden als onderhoud van het schoolterrein, telen van gewassen en 

zorg voor “grannies” een leerling schoolgeld opleveren. Het werk moet als 

symbool worden gezien:  je krijgt niet zomaar iets, je moet ervoor werken.  

De  leraar agriculture heeft de supervisie. Geleidelijk aan loopt deze aanpak 

steeds beter en is het project in 2004 dan ook verder uitgebreid tot 30 leerlingen. 

Er blijkt grote behoefte aan dit project en er  is een groeiend aantal aanvragen. 

Het project leeft zeer bij de bevolking. 

 

Furaha Primary School 

 

Voor de Furaha Primary School is i.v.m. de toeloop van leerlingen een verzoek 

tot verdubbeling van het aantal klaslokalen ingediend. De Rotaryclub Mijdrecht 

heeft hiervoor met succes een bedrijfsvoetbaltoernooi georganiseerd. Het 

verzoek voor verdubbeling is voorgelegd aan De Wilde Ganzen, maar dit is 

helaas nog niet afgerond 

 

Kahlkachiaschool 

 

Deze basisschool, bestemd voor de armste groep, is in de loop van2003  

afgebouwd. Het complex omvat zes lokalen. We verwachten een verzoek tot 

uitbreiding. 

 

Jogbaru School 

 

Dit project betreft de nieuwbouw van vier lokalen, die door een storm verwoest 

waren. Het is eveneens een basisschool voor veel arme leerlingen.  

Tijdens ons bezoek werden de nieuwe lokalen en toiletten geinspecteerd 

De hygiëne moet beter, maar we waren wel getroffen door de grote creativiteit 

van de docenten bij het fabriceren van leermiddelen. 

Ook hier is uitbreiding noodzakelijk. Hiervoor werden in 2004 in Nederland al 

contacten gelegd met potentiele donoren. 

 

Makororschool 

 

Dit betreft een schoolproject in een leefgebied aan de rand van Wajir, van de 

zgn. Makoror-people. Deze bevolkingsgroep is gevlucht door stammen-twisten 

en droogte uit het gebied rond Isiolo. Zij hebben echt helemaal niets; wel is er 

bij hen een landbouwtraditie aanwezig, die wij niet kennen bij de andere 

droogtevluchtelingen. Meer dan 350 kinderen kregen les in de open lucht en in 

lokalen gebouwd van dorre doornige takken! Er is een sterke ouderparticipatie 

en bereidheid om mee te helpen bij de bouw en het beheer van de school. De 
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coördinatie was wederom in de handen van Thomas Renner; ICCO had de 

verdubbeling  van o.a door Nederlandse scholen bijeengebrachte gelden, op zich 

genomen. De school werd tijdens ons bezoek met een kleine ceremonie 

geopend.  

 

De “Grannies” 

 

Dit bijzondere project van de door ons zeer geliefde zuster Teresanne betreft 

vier groepen van 50-60 bejaarde mensen, vnl. vrouwen. Zij geeft hen onder-

steuning in de vorm van verstrekking van voedsel , matten voor de hutbekleding, 

klamboes en medicijnen. Daarnaast bezoekt zij hen regelmatig. Het is vooral een 

bijzonder project van charitas, waarmee Teresanne zich zeer verbonden voelt.  

Het liefst zien we, dat het een project van bewustwording in de samenleving 

wordt gericht op : “hoe nu om te gaan met ouderen”. Een modernisering van 

onze kant is nog niet haalbaar. Het geld komt zeker en met voldoende effect in 

de zeer arme samenleving in de bulla’s (huttendorpen) terecht. 

Wel is een probleem voor Sister Teresanne, dat Help Age, de Keniaanse 

organisatie, die Teresanne helpt, een tegenprestatie verlangt in de vorm van 

telen en verkopen van groente, tomaten etc. 

Volgens Teresanne is dit maar beperkt realiseerbaar. Ook de distributie van maïs 

is lastiger geworden. We zullen contact blijven houden over misschien toch een 

geleidelijke evolutie van dit prachtige project. 

Positief is de aandacht die Grannies krijgen van leerlingen, die gebruik maken 

van het Fee For Work-project. 

De opbrengst van het Altena-fonds blijft voor de Grannies bestemd. 

 

Wajir Peace and Development Committee (WP&DC) 

 

 “No peace without development and no development without peace”  

Met deze organisatie zijn al gestadig contacten opgebouwd. Op dit moment 

hebben we vooral te maken met Mr. Abdi Billow en naaste collega’s. Beroemd 

is de organisatie door haar pionierswerk in vredeshandhaving. Leden zijn 

getraind om te interveniëren in de vele  conflicten die deze onstabiele regio 

teisteren. Door een uitgekiend systeem van onderhandelen en motiveren is de 

regio een stuk veiliger geworden. Daarbij laten ze het echter niet.  

Een waardevol onderdeel van hun werk is het Peace Education Network voor 

scholen: het geven van vredesonderwijs. Wij proberen hiervoor steun te krijgen 

via de Nederlandse Ambassade. Het project heeft veel facetten die ook voor de 

huidige Nederlandse samenleving nuttig kunnen zijn. 

 

De dovenschool 
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Dit is een voorbeeld van een zeer geslaagd project. De financiering kwam tot 

stand met hulp van de Rotaryclub Veenendaal en De Wilde Ganzen. Het is een 

fraaie eenheid van drie lokalen, die plaats biedt aan ongeveer 50 dove en 

doofstomme leerlingen. Het hoofd Mr. Said is een onderwijzer die zeer 

betrokken is bij zijn school. 

De school functioneert zo goed, dat er sprake van is dat de school binnenkort 

zelfstandig wordt. Tijdens zijn werkperiode heeft Henk een groot aandeel gehad 

in het overleg met de District Educational Officer en de Wajir Primary School, 

die jarenlang onderdak heeft geboden aan de dovenschool. 

De overdracht van de grond werd betaald met een bijdrage ad € 5000,= aan de 

basisschool ten behoeve van slaapfaciliteiten voor jongens.  

Omdat steeds meer kinderen uit afgelegen delen van het District komen wordt 

uitbreiding noodzakelijk en ook een internaat voor meisjes. 

We zullen ons hiervoor sterk maken. 

 

 

De Rehabilitation Clinic (revalidatiekliniek voor gehandicapte kinderen, 

kortweg de “Rehab”) 

 

Rehabilitation (“revalidatiecentrum voor de jeugd”). 

Dit centrum is eigendom van het katholieke Diocees van Garissa.  

Tijdens ons bezoek in maart 2004 werden intensieve besprekingen gehouden 

met de bisschop en zijn staf , die resulteerden in het tekenen van een convenant. 

Onze samenwerking met het Liliane Fonds is op ons verzoek hechter geworden : 

wij sturen onze bijdrage naar het Liliane Fonds en zij maken het samen met hun 

eigen aandeel over naar Wajir en zorgen ook voor de controle.  

Het beleid wordt in overleg met onze stichting vastgesteld. 

Zij  waren al betrokken bij de ondersteuning van hier behandelde kinderen 

(deels na een correctie-operatie). Bovendien heeft de organisatie lokaal in Afrika 

monitors waardoor er korte lijnen zijn , zij hebben grote expertise en de 

contacten met de Rehab kunnen zo worden gestroomlijnd. 

Mevrouw Nel van Manen van het Liliane Fonds bezocht de Rehab in november 

2004. Wij zijn zeer ingenomen met deze blijk van betrokkenheid. 

De staf bestaat momenteel uit Joseph, de ergotherapeut/instrumentmaker, Joel, 

de administrateur, Rosanne de verpleegkundige en Gerrald, de fysiotherapeut. 

Al deze mensen zijn hier gedetacheerd via de Catholic Lay Mission(CLM). 

De aandoeningen die behandeld worden zijn in principe vooral verlammingen 

door hersenschade bij de geboorte, traumata (eventueel amputaties) en (oude) 

poliomyelitisschade. Er zijn ongeveer 50 kinderen in het poliklinisch 

programma, een deel wordt gebracht met de ezelswagen. Verder zijn er 

ongeveer 50 kinderen die thuis begeleiding krijgen en ongeveer 50 die in het 

bijzonder onder het Liliane Fonds vallen en nogal eens een correctieve operatie 

hebben ondergaan. 
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Ons ideaal: meerdere kinderen opnemen voor een kort verblijf (6-12 weken) in 

het centrum, waar instructie van kind met begeleidende ouder plaatsvindt, is 

vooral nog een toekomstgedachte. 

In gesprekken met de vertegenwoordiger van het bisdom, Father Jose Luis 

Opella en de coördinator van CLM, Mrs. Tina Fox, bleken vele bezwaren te 

rijzen: met name de angst dat dit door sommige moslims wordt gezien als een 

poging tot bekering (en dat heeft in het verleden ellende met zich meegebracht). 

Conclusie: Contact met bisdom en Lilianefonds blijven houden over de 

Rehabilitation, daarbij stap voor stap integratie binnen Wajir  bevorderen (Fr. Luis 

schreef daar een goed rapport over). 

 

Overige projecten 

 

 De schoolfilosofie van de polytechnische school is verschillend van de                                                                                   

opvattingen die onze stichting voorstaat. Vooralsnog daarom geen 

bijdrage van         onze kant. 

 Dorothy Renner wordt gesteund met een aanmoedigingssubsidie voor 

haar vrouwenproject; een initiatief waarbij Somalische vrouwen 

praktische zaken produceren (geverfde shirts, souvenirs etc.). 

Bewustwording van hun positie speelt hierbij een grote rol.  

 De Wagurudschool, ongeveer 56 km buiten Wajir stond op instorten. Via 

Thomas Renner kwam een verzoek om hulp ad € 700,= voor reparatie. 

Aan dit verzoek is voldaan. 

 Voor de blindenschool is een bedrag ad € 2500,= overgemaakt voor 

lesmateriaal. Dit geld is afkomstig van MOC en via SOS bij ons 

gekomen. 

 

 

     Vrouwenbesnijdenis / Motherkind 

 

    Tijdens het werkbezoek in maart hebben Rosalin en janneke zeer openhartig 

gesproken met CBO Motherkind over FGM = Female Genital Mutilation = 

vrouwenbesnijdenis. Tijdens dit gesprek zijn de verschillende aspecten van de 

vrouwenbesnijdenis besproken. Medisch gezien een tradirie die heel veel schade 

toebrengt aan het vrouwelijk genitaal. Het is echter belangrijk om te begrijpen 

waarom men de vrouwenbesnijdenis nu nog steeds uitvoert. 

Door zowel de westerse visie als de visie van de vrouwen uit Wajir openlijk te 

bespreken onstond  wederzijds begrip en kon ook de afschaffing van de FGM 

openlijk besproken worden.  

 

Motherkind is een organisatie die bestaat uit vrouwen en die opkomt voor de 

rechten van de vrouw. “Women for women”. 
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 Zij geven door het organiseren van bijeenkomsten voorlichting over de 

vrouwenbesnijdenis en ook over andere dingen zoals huiselijk geweld tegen 

vrouwen. Ook proberen zij door het opzetten van “income-generating”-

projecten vrouwen, die als beroep meisjes besnijden, te laten stoppen met 

besnijden en hen op een andere manier geld te laten verdienen. 

De organisatie is jong en nog wat onervaren, maar houdt zich dus wel bezig 

met zeer essentiële zaken. De stichting heeft daarom besloten hen te steunen 

met geld en training. 

Hanneke Verhoeven heeft tijdens hun verblijf in Wajir al verschillende 

trainingen aan hen gegeven om zo de organisatie te versterken.    

 

  

    Gezondheidszorg/ Nomadic 

 

Vanuit Wajir kwam het verzoek om ook aandacht te besteden aan 

gezondheidszorg. Tijdens het werkbezoek zijn contacten gelegd met Nomadic. 

Deze contacten zijn door Hanneke en Henk eind 2004 duidelijk verstevigd en 

gestructureerd. 

 

Nomadic is een CBO (community based organisation) die zich bezighoudt 

met zeer basale zorg, mede gedragen door de zogenaamde Village Health 

Committees, dat wil zeggen een vertegenwoordiging van de bevolking zelf. 

Nomadic heeft inmiddels drie gezondheidkliniekjes opgezet voor het geven 

van basisgezondheidszorg in drie verschillende wijken. Ook geven zij 

trainingen aan TBA’S (traditional birth attendants; lokale vroedvrouwen). 

Deze TBA’s zijn over het algemeen allen analfabeet. Aan hen worden 

trainingen gegeven over het herkennen van geboorteproblematiek, hygiëne 

en verschillende verlostechnieken. De organisatie doet veelbelovend werk en 

het is dus belangrijk om met hen beter contact op te bouwen, met als doel een 

partnerschap aan te gaan. 

De stichting heeft besloten om in de eerste plaats te proberen om de 

kindersterfte terug te dringen door Nomadic te helpen bij de verbetering van 

de verloskunde en de moeder-kind-zorg. Met de Rotary Club Vinkeveen-

Abcoude bestaan contacten voor een actie voor dit doel. 

 

Gehandicapten/black stones 

 

Door Henk van Apeldoorn werden wij geattendeerd op het bestaan van de 

“Black stones “. Dit zijn stukjes bot van grote dieren, die verbrand worden en 

dan sterk vochtopnemende eigenschappen krijgen. Zij kunnen daarom 

gebruikt worden bij beten van slangen, schorpioenen en insecten. 

Door de stichting is geprobeerd om op proef deze black stones te laten 

vervaardigen door een gehandicapte als middel om in het levensonderhoud te 
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kunnen voorzien. Bij aankomst in Nederland bleek hun werking 

onvoldoende. Dank zij het onderzoek van bioloog Dr. J.P.Veldhuizen is de 

oorzaak ontdekt en verholpen. 

De stichting denkt nog na over mogelijkheden van exploitatie van deze black 

stones. 

 

United disabled is een belangenorganisatie van gehandicapten in Wajir. Met 

name Fatuma, een jonge gehandicapte vrouw, speelt een belangrijke rol in 

deze organisatie. Ook zou deze organisatie belangrijk kunnen zijn voor een 

eventuele samenwerking met de revalidatiekliniek. Op deze manier kan het 

revalidatiecentrum beter contact opbouwen met de lokale bevolking wat nu 

nog onvoldoende gebeurt. Met deze organisatie zal onze stichting daarom 

contact onderhouden. 

 

 

 

 

 

Samenvatting over het jaar 2004 

 

De Stichting Welzijn Wajir heeft in 2004 opnieuw een krachtige 

ontwikkeling doorgemaakt. We zijn duidelijk gegroeid in de richting van een 

kleinschalige organisatie voor lokale ontwikkeling, waarin de bevolking 

steeds duidelijker een eigen rol en verantwoordelijkheid krijgt. Niet wij, maar 

zijzelf bepalen hoe de toekomst van Wajir eruit gaat zien; zonodig leveren 

wij steun om randvoorwaarden te scheppen zoals bijv. bij de bouw van 

schoollokalen , waterputten etc. Onze al jaren bestaande contacten met de 

katholieke missie  en zuster Teresanne werden gehandhaafd, evenals onze 

samenwerking met Thomas Renner van de African Inland Church. Daarnaast 

is het Wajir Peace and Development Committee, een organisatie vanuit de 

locale bevolking, in toenemende mate een partner voor ons evenals Nomadic  

en Motherkind.  

In Nederland weten wij ons gesteund door scholen, kerken, Rotary’s, 

stichtingen en zeer veel betrokken families. 

Met ICCO gaan wij een partnerschap aan, waarbij wij graag gebruik maken 

van hun expertise en fondsen en zij bij onze donoren een groter draagvlak in 

een deel van de bevolking krijgen. 

Daarnaast zien wij in de medefinanciering door Bilance, NCDO, De Wilde 

Ganzen en het Liliane Fonds een erkenning en partnership. 

 

Het bestuur veranderde van samenstelling: Theo, Ad , Simon, Rosalin en 

Janneke bleven in functie evenals Willem Jan  en Henk als coördinator resp. 

adviseur. Inge Gransbergen-Hafkamp is ons komen versterken. 
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Het werkbezoek door een delegatie van onze stichting in maart en het 

werkbezoek dat Henk en Hanneke in november zijn begonnen heeft de 

banden met velen in Wajir versterkt en contacten gelegd met belangrijke 

partners. 

Alles wijst er op, dat de resultaten van deze werkzaamheden een enorme 

impuls voor de voortgang zal betekenen. 

 

Voorlichting, ook via onze website www.wajir.org bereikte scholen, kerken, 

rotary’s en vele geïnteresseerde mensen. Dit leidde tot giften van klein tot 

groot, geïnspireerd door ons motto: kleinschalig, directe lijnen en nauwelijks 

overheadkosten. 

 

 

Al met al opnieuw een jaar van veel activiteiten, maar ook bezinning op hoe 

verder te gaan. Het enthousiasme, het leuk vinden om in Afrika iets 

structureels te doen blijft hetzelfde. Wij hopen dat u het met ons blijft delen. 

 

Stichting Welzijn Wajir 

Elburgerweg 5 8181 EM Heerde 

Giro:: 7666512 

www.wajir.org   

http://www.wajir.org/

