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Stichting en bestuur 
 

De Stichting heet statutair: Stichting Welzijn Wajir (SWW) en is gevestigd in Wilnis, 

gemeente De Ronde Venen. De Stichting is partner van Impulsis.  

 

De Stichting heeft ten doel 

 Het bieden van hulp in de ruimste zin van het woord 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. De 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. 

 Het verrichten van handelingen die met het bovenstaande verband houden in de 

ruimste zin.  

 Voorlichtingsactiviteiten over hulp in Kenia, in het bijzonder over de regio Wajir, op het 

gebied van gezondheidsvoorzieningen, voedselvoorziening, welzijn en onderwijs, 

maken een integraal onderdeel uit van de doelstelling van de Stichting. 

 

Bestuurssamenstelling 

 

Voorzitter    Ad Groeneveld 

Secretaris-penningmeester  Inge Gransbergen 

Bestuursleden  Elly Thuring 

    Janneke Peelen 

    Rosalin van Schie 

 

Rosalin van Schie en Janneke Peelen hebben hun werkzaamheden voor de Stichting in 

2010 beëindigd. Beiden zijn vanaf de oprichting van SWW actieve bestuursleden 

geweest. Meerdere keren bezochten zij Wajir. Hoewel hun betrokkenheid voor Wajir nog 

steeds groot is, kunnen zij hun drukke leven met werk en een jong gezin niet langer met 

het lidmaatschap van het bestuur combineren. Met name gezondheidszorg en het welzijn 

van vrouwen hadden hun belangstelling. Hartelijk dank voor jullie inspanning! 

Gelukkig dienden zich eind 2010 perspectieven aan op drie nieuwe veelbelovende 

bestuursleden. Bartjan Commissaris (beoogd voorzitter) en Joke de Boer hebben al 

vergaderingen bijgewoond. 

 

Verder zijn aan de Stichting verbonden 

 

Henk van Apeldoorn  consulent en trainer (per 2011 uitvoerend directeur) 

Jaap van Beesten  notulist en vormgeving jaarverslag 

Evert Kruithof   vormgeving jaarverslag 

Rosalie van Vliet  beheer website 

Marion Thuring  vertaalster 

 

 

 

De functie van Henk van Apeldoorn is eind 

2010 gewijzigd in ‘executive director’. Dit 

geeft in Kenia meer duidelijkheid over zijn 

functie. Bovendien zal hij zijn 

werkzaamheden uitbreiden met name op het 

gebied van fondswerving. Immers: eind 

2010 kwam ontwikkelingshulp in de politiek 

in een benarde positie terecht. Er moest 

stevig worden gekort. 
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Het valt te vrezen dat dit ook voor SWW grote negatieve gevolgen gaat hebben en 

daarom wordt het noodzakelijk dat Henk ook andere inkomstenbronnen gaat aanboren. 

Wij zijn blij met het partnerschap met Impulsis. We zijn hen zeer erkentelijk voor de 

voortdurende steun zowel materieel als inhoudelijk kritisch en stimulerend. Al zijn de 

financiële vooruitzichten somber, we vertrouwen toch op het voortduren van onze 

samenwerking. 

 

Het bestuur is zich ervan bewust dat een goede website noodzakelijk is om de missie van 

SWW voor iedere belangstellende duidelijk te maken. Samen met Rosalie van Vliet wordt 

de nieuwe website stukje bij beetje opgebouwd. Hetzelfde geldt zeker voor een 

Engelstalige versie voor onze contacten in Kenia en andere landen. Het is de bedoeling 

dat één van de bestuursleden in de toekomst de inhoud up to date houdt en dat Rosalie 

de techniek blijft verzorgen. 

 

De aandachtsvelden en de werkzaamheden in Wajir breiden zich zo uit dat die door 

bestuur en consulent alleen onmogelijk uit te voeren zijn. Reeds tijdens de 

bestuurstrainingen door Liesbeth Muurling is dit naar voren gekomen. Dit betekent voor 

de Stichting een andere aanpak. Hoe komen we aan vrijwilligers, die in Wajir willen 

werken en hoe kunnen we die inbedden in de organisatie? 

De vrijwilligers kwamen en komen – oh wonder! – op ons pad. Er blijken steeds mensen 

te zijn die het wel en wee van Wajir erg interessant vinden en die zich ervoor willen 

inzetten. Voor het organiseren van uitzendingen hebben we nog geen bevredigende 

formule; de vrijwilligers zijn grotendeels aangewezen op eigen financiering. Het bestuur 

zal zoeken naar een beter organisatiemodel. 

 

Heel bijzonder is de bijdrage van de Stout Groep, een 

organisatie van interim-managers die voornamelijk lagere 

overheden adviseren. 

Deze organisatie wil maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) en in dat kader stellen zij hun 

deskundigheid ter beschikking van Wajir. Hun 

deskundigheid komt uitstekend van pas bij de ontwikkeling 

van Wajir zoals bij: 

 De aanleg van een rioleringssysteem 

 het maken van een sociale kaart 

 het verwerken van plastic afval 

 hulp bij de ‘city-planning’ 

 het organiseren van de gehandicapten 

 

De uitgangspunten voor de hulp aan Wajir zijn in 2008 

besproken tijdens het overleg in Forli (Italiё) met onder 

andere Hon. Min. Mohammed Elmi. De ontwikkeling van 

Wajir wordt ‘gekookt’ in een kookpot (onderwijs) die wordt 

verwarmd door vuur binnen drie stenen: vrede, 

gezondheid en middelen van bestaan. 

 

Het onderdeel ‘vrede’ wordt overgelaten aan WPDA (Wajir Peace and Development 

Agency) en aan mevrouw Dekha Ibrahim Abdi (erkend voorvechtster voor de vrede), die 

bezig is om een vredesinstituut in Wajir op te richten. 

Geleidelijk worden de plannen voor gezondheid en andere middelen van bestaan iets 

concreter. De aanpak gebeurt in nauw overleg met minister Mohammed en (in 

toenemende mate) met de plaatselijke en regionale autoriteiten. 

 

Uiteraard is het de bedoeling dat steeds meer de verantwoordelijkheid terecht komt bij 

de mensen zelf in Wajir. Soms gaat dit fantastisch, zoals bij het jeugdmagazine ‘Wajir 

Live’. Soms is het moeizaam om de mensen ‘ownership’ bij te brengen, dat wil zeggen 

dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het project en dat SWW alleen datgene bijdraagt 
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wat zij zelf niet kunnen. Soms wordt een project nog beschouwd als een cadeautje, dat 

liefst compleet wordt aangeleverd en waarvoor zij bijvoorbeeld betaling verwachten voor 

zaken als bewaking. Henk zal in zijn eerste missie in 2011 hieraan aandacht besteden. 

Mede hierom ligt het accent van het werk in de komende tijd op een bepaalde groep 

binnen de clan. We hebben het idee dat deze goed kan dienen als pilot en rolmodel voor 

de rest van Wajir. 
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Werkbezoeken aan Wajir en Nairobi vormen een essentiële rol voor overdracht van 

kennis en bekwaamheden. Wij zijn verrast dat steeds meer mensen en organisaties bij 

deze werkbezoeken aanhaken om meer over Wajir te weten of daar vrijwilligerswerk te 

doen. Henk heeft Kenia in 2010 driemaal bezocht, in januari, juni en november. 

 

In januari heeft hij vooral aandacht besteed aan Zuster Teresanne, contacten over de 

vrede, het organiseren van de gehandicapten, de jeugd en aan de gebrekkige 

verloskundige zorg.  

 

 

 

 

 

In juni werd hij vergezeld door drie mensen van 

de Stout Groep.  

 

Hans Schuppers heeft zich geworpen op het 

organiseren van de gehandicapten zodat zij 

onder andere beter contact krijgen met de 

landelijke voorzieningen.  

Martijn van Randwijk heeft geadviseerd bij de 

‘city-planning’ en heeft gemerkt dat planning 

nog niet in de cultuur van de keniaanse 

ambtenaren zit en dat hulp dan ook argwaan 

oproept. 

 

 

 

 

 

 

Sjaak Schoonen houdt zich bezig met het 

probleem van het plastic afval en voor het eerst 

blijken serieuze oplossingen voor dit grote 

probleem haalbaar. Daarnaast zijn er hoopvolle 

perspectieven om de stortplaats op een 

milieuvriendelijke manier opnieuw in te richten. 

Hiertoe zijn goede contacten gelegd met een 

deskundige van de stichting HandsforWaste. 

Tijdens het bezoek in november zijn in 

gesprekken met de nieuwe Public Health Officer 

afspraken gemaakt over het ophalen van vuil en 

de scheiding van plastic afval. 

 

 

 

 

 

In juni ging ook Sara Schoch mee om zich te 

oriёnteren op de mogelijkheid om een langere 

periode als vrijwilligster in Wajir werkzaam te 

zijn. Zij wil vooral proberen om de jeugd 

bewust te maken van hun mogelijkheden om 

zelf iets aan hun toekomst te doen en treedt 

daarmee in de voetsporen van Daniёlle Fontijn. 
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De reis in november stond even ter discussie, toen bleek dat Abdi Billow, de coördinator 

van onze partner DAWN (Development Agency Wajir the Netherlands), in die periode een 

bedevaart naar Mekka ging maken. Er is toch besloten om de reis te laten doorgaan 

wegens afspraken met de Nederlandse Ambassade in Nairobi en met Sara Kinsbergen en 

haar assistente Beatrijs. Sara Kinsbergen doet een promotieonderzoek over particulier 

initiatief bij ontwikkelingssamenwerking. 

Tevens bevonden zich Marije Bijdevaate en Simon Kage in het het gezelschap. Zij zijn 

verbonden aan ABCIC (een Keniaanse NGO, die zich bezighoudt met herbebossing en 

landbouwontwikkeling). Zij hebben een projectvoorstel gemaakt voor een driejaren-

programma, dat inmiddels is aangeboden bij enkele organisaties ter financiering. 

 

 

In Wajir 
 

Naast de onderwerpen die bij de werkbezoeken aan de orde zijn gekomen, is er meer 

gebeurd in Wajir. 

 

Onderwijs 

 

Mede dankzij een subsidie van het stimuleringsfonds van de gemeente De Ronde Venen 

is het ‘Fee for Work’ project gecontinueerd. Het is voor de Stichting moeilijk om duidelijk 

te krijgen of dit project volgens de opzet wordt uitgevoerd; komt het verdiende 

schoolgeld bij de goede mensen terecht, worden er serieuze contraprestaties geleverd, 

gebruiken schoolhoofden het schoolgeld niet te gemakkelijk om hun budget rond te 

krijgen? 

Er ontstond in 2010 behoefte aan een coördinator die toeziet op een correcte gang van 

zaken. Wij verwachten dat deze coördinator in 2011 kan worden aangesteld. 

 

 

 

Met hulp van de Fiep 

Westendorp Foundation en de 

Stichting Ontwikkelings-

Samenwerking De Ronde 

Venen (SOS) zijn drie 

klaslokalen met toiletten voor 

basisscholen gefinancierd en 

het Vrouwennetwerk in Wilnis 

zorgde voor het geld voor 

meisjestoiletten bij de school in 

het afgelegen Tarbaj, waar in 

het verleden ook een slaapzaal 

voor meisjes is gebouwd. 

 

 

 

 

Op verzoek van Hon. Min. Mohammed Elmi zijn we in nauwe samenwerking met onze 

partner DAWN gestart met de oprichting van een nieuwe middelbare school: de Makoror 

Mixed Day Technical Secondary School (MMDTSS) naar het model van de Furaha. Wij 

worden hierbij opnieuw geholpen door de Turing Foundation (www.turingfoundation.org)  

De ‘T’ van de MMDTSS staat voor techniek, omdat SWW wil proberen de interesse van de 

jeugd voor ambacht en techniek te ontwikkelen.  
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Immers het nomadenleven heeft geen 

toekomst en de behoefte aan goede 

ambachtslieden zal groot worden als Wajir 

zich in dit tempo verder ontwikkelt. Wij 

hebben de bevolking van Makoror ook 

omarmd, omdat zij (net als bij Furaha) 

straatarme mensen zijn. De mensen van 

Makoror zijn uit centraal Kenia gevlucht na 

bloedige twisten. Zij weten beter dan andere 

clans van aanpakken en hebben bovendien 

affiniteit met kleinschalige landbouw. Voor 

deze mensen heeft SWW naast een 

basisschool ook al een dispensary 

gerealiseerd; een kleine kliniek met 

gezondheidswerkers en een kleine apotheek. 

Vanwege hun eigenschappen hoopt SWW dat 

deze clan (de Makaror) als rolmodel kan 

dienen voor andere delen van Wajir. Hiervoor 

zal veel tijd moeten worden geïnvesteerd om hen tot goed ‘ownership’ te brengen, dat 

wil zeggen hen goed te leren eigen verantwoordelijkheid te dragen. 

 

Jeugd 

 

Het stimuleren van de jeugd blijft een speerpunt voor onze Stichting. Het is de bedoeling 

om in 2011 Sara Schoch hiervoor uit te zenden. Zij zal dan ook helpen om een 

jeugdcentrum van de grond te krijgen en om de jeugd te helpen om fondsen bij de 

nationale overheid te vinden. De jeugd kan een belangrijke rol gaan vervullen bij de 

verwerking van plastic afval. Ook dit zal Sara in 2011 organiseren. 

Het magazine ‘Wajir Live’ heeft inmiddels vier edities uitgebracht die getuigen van grote 

moed, goed maatschappelijk inzicht en inventiviteit en kwaliteit. 

SWW ziet een belangrijke rol voor deze groep jongeren weggelegd en blijft hen steunen. 

Voor wie belangstelling heeft: de nummers zijn op verzoek via e-mail te verkrijgen. 

 

Gezondheid 

 

SWW blijft zich inspannen voor 

schoon water en goede sanitatie. 

Wij hebben ook in 2010 de R.K. 

Kerk in Wajir geholpen bij de 

aanleg van waterputten. 

Er is veel gesproken over (het 

gebrek aan goede) verloskundige 

zorg. Er is een groot gebrek aan 

verloskundigen. Voor vrouwen in de 

‘bush’ is het ziekenhuis gezien de 

afstanden, onvoldoende 

communicatiemiddelen en slechte 

wegen nauwelijks bereikbaar. In de 

periferie is er geen schoon water en 

geen elektriciteit. Mede door de 

vrouwenbesnijdenis is 

waarschijnlijk de 

moeder/kindsterfte hoog. Omdat 

internationaal de inzet van TBA’s 

(Traditionel Birth Assistants) wordt 

afgeraden heeft de Keniaanse overheid ook een ontmoedigingsbeleid voor deze ‘blote 

voeten vroedvrouwen’. Het plan van de overheid om het probleem aan te pakken door 
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een extra ambulance in Wajir te stationeren biedt ons inziens geen oplossing. Liesbeth 

Muurling maakt momenteel een scriptie over de verloskundige zorg in noordoost Kenia. 

Wij zien met belangstelling naar de resultaten van haar onderzoek uit. Intussen vindt 

overleg plaats om tot een verantwoord model te komen. 

 

DAWN 

 

SWW heeft ook in 2010 Wajir Peace gesteund. De Wajir Peace Development Agency 

(WPDA) heeft in 2011 een subsidie van USAID toegekend gekregen. Wij hebben besloten 

om onze bijdrage nu voor onze partner DAWN aan te wenden.  

Met ingang van januari 2011 zal Abdi Billow zich bijna volledig voor Dawn inzetten; ook 

hij krijgt de nieuwe titel ‘executive director’. Zijn werk wordt, gezien de omvang van de 

projecten en contacten, steeds belangrijker. 

 

De gezondheidstoestand van Zuster Teresanne is in 2010 helaas ernstig verslechterd. Zij 

kan niet meer spreken en is volledig bedlegerig. Zij wordt liefdevol verpleegd in een 

verpleeghuis in Nairobi. Henk en Daniëlle hebben haar daar enkele malen bezocht.  

Haar werk voor de ‘grannies’, de hulpbehoevende bejaarden, zal door haar medewerkers 

Patrick en John mede met onze steun worden voortgezet en geprofessionaliseerd. 

 

 

In Nederland 
 

SWW is dankbaar voor de onmisbare steun van Impulsis (een samenwerking tussen Kerk 

in Actie, ICCO en Edukans), al beseft zij dat voortzetting op het huidige niveau niet 

vanzelfsprekend is, gezien het politieke klimaat. 

Veel contacten in Nederland werden bestendigd zoals met de Turing Foundation, met de 

Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen, Stichting Kootje, de VARA, met 

de pianoschool van Marleen van der Laaken, met het Mannenkoor Immanuel uit de De 

Ronde Venen, met de Parochiale Caritas Instellingen, met de Gemeente De Ronde Venen 

en met scholen in Renswoude.  

Een nieuw contact is gelegd met de Rotaryclub Zierikzee.  

Onze etalage in Wilnis (welwillend ter beschikking gesteld door Angèle en Alex Smit) 

wordt geregeld ‘geactualiseerd’. We krijgen positieve reacties van bewoners uit De Ronde 

Venen over de informatie en ook is er belangstelling voor de tentoongestelde producten. 

Op Koninginnedag hopen we weer veel spulletjes te verkopen voor ons doel: Wajir!  

Janneke heeft op de COS-dag in Utrecht op 27 maart een boeiende presentatie gegeven. 

SWW mocht royale subsidies ontvangen van de Stichting Zorg en Welzijn en van de Fiep 

Westendorp Foundation. 

 

Financiën 
 

De bedragen zijn naar hele euro’s afgerond. Na goedkeuring door de accountant is de 

jaarrekening op verzoek verkrijgbaar. 

 

Uitgaven 

Besteed aan doelstellingen 

Kosten organisatie 

Kosten werkbezoeken 

 

202.000,-- 

5.657,-- 

15.906,-- 

Totaal uitgaven 223.563,-- 

 

Inkomsten 

incl. 100.000,-- subsidie van Impulsis 

 

 

209.012,-- 
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Tot slot 
 

In 15 jaar is er heel veel veranderd in Wajir en onze Stichting heeft daar een bijdrage 

aan kunnen leveren. Deze bijdrage is alleen mogelijk dankzij de support van velen en wij 

danken u daar hartelijk voor. Nog meer dan voorheen zullen wij afhankelijk zijn van 

fondsen en donaties en plaatselijke initiatieven. Wij hopen met onze werkzaamheden 

door te kunnen gaan en rekenen daarbij graag op u. Gelukkig merken we steeds weer 

hoezeer u ons een warm hart toedraagt en hoe we op bijdragen van velen kunnen 

rekenen. 

 

 
 

Projecten- en activiteitenlijst Stichting Welzijn Wajir (SWW) 
 

 

Onderwijs 

 

Basisscholen door SWW gestart 

 Makoror     2004-2008 

 Bahati     2004-2008-2010 

 

Basisscholen gerenoveerd, uitgebreid of voorzien van meisjestoiletten, slaapzalen of 

schoolmeubilair 

 Rahama     1999 

 Kahlkacha     1999 

 Dovenschool    2000-2008 

 Jogobaru     2002 

 Got Ade     2004 

 Wagurud     2004 

 Wajir Girls Primary   2005 en 2007 

 Wajir Volunteer    2006 

 Furaha Primary    2006 

 Wagalla primary    2006 

 Kulaley     2007 

 Hodhan Primary    2007 

 Lafeley     2007 

 Barwaqoo Girls    2007 

 Tarbaj     2007 en 2008 

 Waso Girls Primary   2008 

 Bangal     2008 en 2010 

 Halane     2008 en 2010 

 Wajir Bor     2008 

 Hon. Khalif Girls Primary School 2008 

 Katote Primary    2008 

 Meisjesslaapzaal Tarbajschool  2009 

 Hudhule School    2009 en 2010 

 Dasheq School    2009 

 Mansa School    2009 

 

Secondary Scholen 

 Bijna geheel gefinancierd en voorzien van meubilair en lesmateriaal: 

Furaha Mixed Day Secondary School 

 Van boeken voorzien: Eldas Secondary School  

 Renovatie werkplaats voor hout- en metaalbewerking van de Wajir High School 

 Realisatie bibliotheek/huiswerkruimte op de Furaha Mixed Day Secondary School 
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Toegankelijkheid van onderwijs 

 Fee-For-Work project 

 Bouw meisjestoiletten 

 Steun voor onderwijs aan dienstmeisjes 

 Vouchers for Learning 

 

Gezondheid en hygiëne 

 Training TBA’s : ‘blote voeten vroedvrouwen’, tevens voorzien van partussetjes 

 Bouw van waterputten, soms voorzien van pomp 

 Steun aan Nomadic kliniekjes en hulp bij training gezondheidswerkers 

 Steun bij afschaffen vrouwenbesnijdenis 

 Steun en uitrusting en medicijnvoorziening kliniek van zuster Teresanne 

 Bouw van ecosantoiletten 

 Onderzoek naar haalbaarheid van rioleringssysteem (Stout Groep) 

 Makaror Dispensary 

 

Gehandicapten en ouderen 

 Renovatie Revalidatiekliniek (‘de Rehab’) voor gehandicapte kinderen 

 Exploitatiekosten Rehab (samen met Liliane Fonds) 

 Werkvoorziening: kleding en ‘black stones’. 

 Uitbreiding dovenschool met lokalen en werkplaatsen 

 Braillemachines voor blinde kinderen 

 Aanleg asfaltpad voor rolstoelen van gehandicapte meisjes 

 Voorzien van leefgeld en medicijnen voor Grannies (bejaarden) 

 Aanschaf van gereedschap voor timmerwerkplaats op dovenschool 

 Hulp bij het organiseren van gehandicapten (Stout Groep)  
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Noodhulp 

 Verschaffen van medicijnen, babyvoeding, kleding en huisraad in tijden van rampen 

zoals El Nino en in droogteperioden. 

 

Capaciteitsopbouw en opheffen isolement 

 Oprichting en training partnercomité 

 Voorzien van computers en communicatiemiddelen 

 Computercursus en boekhoudcursus voor leden DAWN 

 Contacten gelegd met ambassades en vele NGO’s 

 Excursie leerlingen Furaha Secondary naar Nairobi 

 Deelname Elders en jeugd aan de Kenyan Pastoralist Week 2006-2008 

 Cursus voor DAWN- coördinator in USA en Schotland 

 Cursus voor WPDE-coördinator in Zuid-Afrika 

 Onderzoek naar leefomstandigheden en adaptatiepotentie bevolking 

 Jeugdopbouw door ‘Youth Plan 2007’ 

 Workshops voor de District Steering Group/District Development Committee 

 Campagne ‘Marking Bumps on the road to development’ 

 Film ‘Ask Y?’  

 Betrokkenheid bij opstelling vijfjaarsplanning Wajir-Oost 

 Inzet van experts van de Stout Groep 

 Advies bij ‘city-planning’ (Stout Groep) 

 

Vrede 

 Steun aan Wajir Peace and Development Committee bij vredeshandhaving en 

conflictbestrijding 

 Steun bij vredesonderwijs 

 Cross border interventies bij onrust in Somalië 

 Steun Wajir Elders en jeugd voor Rift Valley 

 Onderzoek van Els van Lier naar relatie klimaatverandering en conflicten 

 Film ‘Nabat from Wajir’ 

Alternatieve middelen van bestaan en milieu 

 Kleinschalige landbouwprojecten en boomplantproject 

 Onderzoek/proefproject verwijderen plastic afval 

 Restauratie en ontzilting van het kleine stuwmeer Ajaw 

 Begin exploratie naar waterhuishouding 

 Een 12-tal proefprojectjes inkomensverwerving met jeugd  

 Start van een project voor verwerking van plastic afval (Stout Groep) 

 Herinrichting stortplaats (Stout Groep) 

 

Vrouwen 

 Hulp bij bestrijding vrouwenbesnijdenis en vrouwenmishandeling 

 Kleine werkgelegenheidsprojecten 

 Bevorderen deelname meisjes aan onderwijs 

 Zoeken naar alternatieven voor de handel in Miraa 

 

Jeugd 

 Werkgroepen o.l.v. Daniëlle Fontijn 

 Onderzoek naar alternatieve bestaansmiddelen 

 Survey in de bulla’s 

 Jeugd Survey 

 Onderzoek naar de invloed van Mirra 

 Vouchers for Learning 

 Workshop over de ‘Kenya National Youth Policy 2006’ 

 Deelname aan Kenya Pastoralist Week 2006-2008 

 Start Jeugdkrant en radio ‘Wajir Life’, computer 2010 

 Youth empowerment building 2010 
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Voorlichting in Nederland 

 Talrijke lezingen voor Rotary clubs, kerken en vrouwenverenigingen 

 Lesprogramma’s op basisscholen en middelbare scholen 

 Vervaardiging van video’s en films 

 Klein voorlichtingsmateriaal, folder en posters 

 Contact met UKEA, club van Kenianen in Nederland 

 Contact met de Keniaanse ambassade 

 Deelname aan bijeenkomsten van hulporganisaties voor Kenia in Nederland 

 Lid van de Nationale Onderwijs Groep van Impulsis/Edukans 

 Deelname aan manifestaties van Impulsis 

 Promotie van de FUN-waarden 

 Renovatie van de website www.wajir.org  

 Trainingen voor belangstellenden en mensen die uitgezonden willen worden 

 Samenwerking met de Gemeente De Ronde Venen (Millenniumgemeente) betreffende 

de betrokkenheid van de inwoners bij het realiseren van de Millenniumdoelen 

 

 

 

 


