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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 reedster 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
Secretaris-penningmeester
Vicevoorzitter
Bestuursleden

Uitvoerend directeur

BartJan Commissaris tot juni 2012
Inge Gransbergen
Ad Groeneveld, m.i.v. van juni voorzitter
Joke de Boer
Roos Schoemaker
Elly Thuring
Henk van Apeldoorn

Verder zijn direct aan de Stichting verbonden
Sara Schoch
adviseur jeugdzaken
Jaap van Beesten
notulist en vormgeving jaarverslag
Evert Kruithof
vormgeving jaarverslag
Rosalie van Vliet
beheer website
Actief als vrijwilliger voor onze Stichting waren dit jaar
Sjaak Schoonen
Dick Verlaan
Johan Berkhout
Dankbaar maakten we gebruik van hun deskundigheid.

Bestuurszaken en activiteiten.
Zo blij als wij waren met de komst van BartJan Commissaris, zo spijtig was het voor hem
en voor ons dat hij om gezondheidsredenen in juni zijn functie moest neerleggen. Ad
Groeneveld nam het voorzitterschap ad interim weer op zich, maar dat ‘interim’ is er in
de loop van het jaar stilletjes afgevallen.
Zoals afgesproken heeft Jaap van Beesten zijn werk als notulist per 1 april beëindigd. Hij
blijft gelukkig beschikbaar voor de vormgeving van het jaarverslag. Elly Thuring heeft de
taak van notulist op zich genomen.
Het bestuur kwam in 2012 elfmaal in vergadering bijeen.
We bezochten het Rotarydistrict 1570 voor promotie van Wajir bij de plannen van Rotary
voor Veilig drinkwater voor iedereen.
Bij de Rotaryclub Boskoop hielden we op 21 november een presentatie over dit
onderwerp.
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De Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude heeft 74 brieven doen uitgaan naar de andere
Rotaryclubs in het district om de actie voor Wajir onder hun aandacht te brengen. Deze
club heeft ook de helft van de opbrengst van hun jaarlijkse concert in de PKN-kerk in
Abcoude ter beschikking gesteld voor Veilig drinkwater en sanitatie in Wajir.

De Stichting had stands bij de Nieuwjaarsreceptie van de
Gemeente De Ronde Venen, bij twee braderieën en op de
Vinkeveense kerstmarkt.

De PKN-kerk van Renswoude was dit jaar erg actief voor
Wajir. In dat kader bezocht Ad Groeneveld de bazaar bij de
kerk en tweemaal woonde hij een dienst bij. Op radio 5
was een interview met hem.

Op 7 juni waren we aanwezig op de voorspeelavond van
Pianoschool Marleen van der Laaken. Ook nu was de
opbrengst van het koffiegeld weer voor Wajir.

Elly Thuring heeft op het Veenlanden College in een stand leerlingen over Wajir
geïnformeerd ten behoeve van een mogelijke actie voor hun stage ‘entrepeneurschap’.
Een zestal meisjes is inderdaad tot actie overgegaan en zal in 2013 het resultaat
overhandigen.
De Stichting was aanwezig op de Waterdag van Impulsis en bij de presentatie van het
onderzoek over Particulier Initiatief van Sara Kinsbergen in Nijmegen.
Henk van Apeldoorn maakte dankbaar gebruik van de ondersteuning door Gerry van Zon
en Maddy Sterneberg.
Op 20 januari promoveerde oud-bestuurslid Janneke Peelen in Nijmegen op een
proefschrift over rouwprocessen bij doodgeboren kinderen.
Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben Henk van Apeldoorn en
BartJan Commissaris een aantal malen overleg gevoerd over de situatie in Kenia en de
droge gebieden.
Angèle en Alex Smit stelden hun etalage in Wilnis ook in 2012 aan ons ter beschikking.
En dat niet alleen; zij hielpen bij de verkoop van meegenomen artikelen uit Kenia en bij
de verkoop van tweede- hands boeken. Dat levert steeds weer een mooi bedrag op.
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Het bezoek uit Wajir
Van 14 mei tot en met 5 juni waren Habiba Shuria en Abdi Billow, respectievelijk
voorzitster en coördinator van DAWN (onze partner in Wajir) bij ons te gast. Ze
verbleven bij één van onze bestuursleden.

Habiba Shuria is de bevlogen en dynamische voorzitster van DAWN. Zij is de
voorvechtster van onderwijs voor meisjes, schoolleider van de school voor blinde en
mentaal beperkte kinderen, voorzitster van de onderwijsvakbond, bestrijdster van
meisjesbesnijdenis en daardoor een rolmodel voor de ontwikkeling door vrouwen.
Abdi Billow werkt voor 70 procent als secretaris/coördinator van DAWN ( Development
Agency Wajir Netherlands ) en voor 30 procent voor het WPDA (Wajir Peace and
Development Agency). Zij wilden graag deelnemen aan het Internationale Symposium
voor Victimology (slachtofferkunde).

Tegelijkertijd bestond bij ons de behoefte om weer eens intensief met hen van gedachten
te wisselen over de situatie in Wajir en het te volgen beleid. Bovendien was het gewenst,
dat zij onze contactpersonen en organisaties in Nederland zouden ontmoeten.
Tijdens dat vijfdaagse congres in Den Haag hebben zij veel kunnen ‘netwerken’ en Wajir
bij velen bekend gemaakt.
Opvallend was dat gaandeweg hun rol bij dat congres steeds belangrijker werd, omdat zij
ervaringsdeskundigen zijn. “ Al ons werk is slachtofferhulp”, zei Habiba, “ of het nu gaat
om slachtoffers van politieke discriminatie, van vrouwenbesnijdenis, van droogte, van
geweld, van gebrek aan onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur.”
Het respect van de deelnemers aan het symposium voor hun ervaring resulteerde in een
uitnodiging om op het volgende congres over drie jaar in Australië een presentatie te
houden. Dit is een groot compliment en een stimulans voor hen om hun werk voort te
zetten.
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Verder waren er veel contacten zoals met het Liliane Fonds, met de Wilde Ganzen, met
Impulsis en met KerkinActie, Instituut Clingendael en met enkele fysiotherapeuten over
samenwerking en het verbeteren van de dienstverlening in Wajir.
Ook bezochten zij met ons enkele scholen en een bijeenkomst met deskundigen en
beleidsmakers van het Ministerie van Buitenlandse zaken.
Zij waren aanwezig op de districtsconferentie van district 1570 van de Rotary en op het
Chazz-festival van Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen.
In de Ontmoetingskerk in Wilnis werd een goed bezochte informatieavond georganiseerd
met donateurs en andere belangstellenden.
Het bestuur is van mening dat het bezoek van Habiba en Abdi zeer waardevol was. Voor
velen bracht het Wajir dichterbij en het liet zien hoeveel verbinding er mogelijk is met de
Nederlandse samenleving.

Enquête
Eind 2011 leek het er even op dat Wajir meegesleurd zou worden in de spanningen na de
invasie van het Keniaanse leger in Somalië. Dat zou heel slecht zijn voor de vredige
reputatie, die Wajir nu al vijftien jaar verdient. Binnen Wajir is goed overleg tussen de
clanleiders en ook een goede samenwerking tussen burgers en overheid. Het Wajir Peace
and Development Agency (WPDA) monitort de stabiliteit en rust en rapporteert over elk
incident. Tien jaar lang viel er geen enkele dode als gevolg van traditionele ruzies om
weidegronden en water. Daarom waren de drie aanslagen op hoge ambtenaren van de
veiligheidsdienst eind 2011 een grote schok. Ook twee vrouwen van Women for Peace
raakten gewond.
Dit was voor het bestuur aanleiding om een gepland bezoek uit te stellen en een enquête
te laten uitvoeren onder onze contactpersonen, die vaak sleutelfiguren uit de bevolking
zijn. Op die manier wilden we hen inspraak geven in ons beleid, nu we zelf niet op
bezoek konden komen.
Begin 2012 kwamen de volgende antwoorden binnen:
 De invasie en de aanslagen van Al -Shabaab roepen wantrouwen op naar Somaliërs.
Ook Somalische Kenianen worden als vijand gezien.
Het is belangrijk de internationale gemeenschap (te beginnen met de Nederlandse
ambassade) goed te informeren over de werkelijke situatie in het noordoosten van
Kenia. We vragen de Stichting Welzijn Wajir (SWW) deze ambassadeursrol voort te
zetten.


In Kenia worden criminele activiteiten toegeschreven aan Al-Shabaab, een
verzetsbeweging van gemanipuleerde, wanhopige Somaliërs zonder
toekomstperspectief. Maar vaak gaat het om andere belangen, zoals corruptie en
smokkel. Dit is de achtergrond van de drie aanslagen op de veiligheidsdienst die
verdacht werd van omkoping. Vraag aan de Stichting: help ons de internationale
gemeenschap te overtuigen, dat Wajir nog altijd in vrede leeft.



Onderwijs is de sleutel tot
vrede en ontwikkeling. Wij zijn
dankbaar voor de steun van
SWW.
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Een gevaar is een mogelijke polarisatie van zuid en noordoost Kenia. Ga door met
ons begeleiden in onderzoek en lobby.



Onze ervaring in het overwinnen van tegenstellingen tussen de clans is vooral in
verkiezingstijd relevant voor heel Kenia. Blijf ons steunen met geld, morele steun en
gebed.



Er is een grote behoefte aan transparant en verantwoordelijk leiderschap. Ga door
met jullie steun aan het ontwikkelen van leiderschap van vrouwen.



Het gevoel van ‘ownership’ (het zelf verantwoordelijkheid dragen voor keuzes en
beslissingen) kwam sterk naar voren. Velen zijn zich bewust van de samenhang
tussen vrede, stabiliteit en ontwikkeling.

Van de 50 uitgezonden vragenlijsten kwamen er 33 terug. Ongeveer de helft van de
respondenten was jeugd (jonger dan 30 jaar). Jongeren bleken het werk van onze
Stichting minder goed te kennen dan de ouderen en zij verwachten vooral
projectfinanciering door ons. We komen bij hen nog teveel over als ‘de donor van DAWN

Werkbezoeken
Het bestuur hecht aan intensief contact met Wajir, zeker ook door middel van
werkbezoeken. Dit jaar kozen we voor een bezoek van Habiba en Abdi aan ons.
Onze uitvoerend directeur Henk van Apeldoorn heeft in 2012 wel tweemaal een
trainingsbezoek aan Wajir gebracht; in maart en in oktober/november samen met Johan
Berkhout. Doel van de werkbezoeken is monitoren wat gepresteerd is, wat te doen is en
vooruit kijken.
Johan Berkhout is fysisch geograaf. Hij heeft gekeken naar het grondwater van de oase
waarop Wajirstad gebouwd is, de toekomstige watervoorziening van Wajir en het
rioolsysteem. Met Henk van Apeldoorn adviseerde hij over de stadsplanning.
Johan Berkhout gaf, ondersteund door zijn kennis van moderne cartografie, les aan
leerlingen van de Makaror Mixed Day Technical Secondary School (MMDTSS) over het in
kaart brengen van hun schoolterrein. Door zijn deskundigheid en onderzoek hebben we
nu ook veel betere kaarten van ons werkgebied.
In Habeswenie in het district Wajir-West werd een bezoek gebracht aan de Waso Primary
School, een meisjesschool met een strijdbare vrouw als hoofd. Ook de Hudhile Primary
School werd bezocht. We zijn blij dat we voor beide scholen een extra lokaal konden
financieren.

Tijdens het maartbezoek van Henk
van Apeldoorn bleek dat door de
regen in december het vee wel tot
april 2013 voldoende te eten zal
hebben.

Voor 2012 is de honger dus opgelost. Toch zijn er zorgen als gevolg van de
bevolkingsgroei. Meer mensen betekent meer dieren, die nodig zijn om al die mensen
van melk (is basisvoedsel) te voorzien. En dus is het groen eerder op. Gemiddeld kan de
ecologie van Wajir misschien wel 350.000 mensen voeden, maar niet de ca. 1 miljoen die
we verwachten in 2017.
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Belangrijk is dat Minister Mohamed Elmi (minister voor het noorden en de droge
gebieden) aan het Hunger Safety Net Program gevraagd heeft om een nieuwe
gedetailleerde volkstelling te doen. Deze nieuwe cijfers zullen voortaan gebruikt worden
voor planning. Dit zal een grote verbetering betekenen, omdat eerdere cijfers niet zuiver
waren. De nieuwe inkomens- en leeftijdsgegevens zullen bijvoorbeeld gebruikt worden
om een soort pensioenvoorziening in te voeren. Dit is strategisch van belang, omdat een
gevoel van zekerheid voor de oude dag de belangrijkste sleutel is voor het bespreekbaar
maken van geboortebeperking. Goed onderwijs aan vrouwen en hun emancipatie is een
tweede voorwaarde. Vandaar dat onze Stichting graag samenwerkt met het Hunger
Safety Net Program en wij ons met voorrang inzetten voor onderwijs aan meisjes en
leiderschap van vrouwen.
Kenia gaat decentraliseren in 2013. Voor Wajir betekent dit dat de districten van Wajir
worden gefuseerd tot een ‘county’ met meer zelfstandige bevoegdheden. Dit kan voor
Wajir voordelen met zich meebrengen en meer autonomie.

Onderwijs en gezondheidszorg
De Hudhile Primary School ligt aan de rand van een arme wijk met droogtevluchtelingen
binnen het gebied van Makaror waar SWW bij voorkeur projecten ondersteunt. De school
wordt geleid door een gemotiveerde staf die tweemaal per dag de zes kilometer in de
hitte loopt van en naar hun woonhuis. Henk van Apeldoorn ontmoette er een aardige
Zuid-Keniaanse onderwijzeres, die haar ‘lokaal ‘ onder de boom heeft. Op haar
schoolbord stond (vertaald) in keurige letters:
mannen en jongens gebruiken een …………… voor een kleine boodschap.
De klas dreunde braaf op dat hier het woord ‘urinoir’ ingevuld moest worden. Toen Henk
tijdens zijn bezoek vroeg of hij onjuist had begrepen, dat Moslims beslist geen urinoir
willen gebruiken, antwoordde de vrouw, niet uit het veld geslagen: “Zo staat het in het
boek, dit is waar de leerlingen over geëxamineerd worden”.

Een uitdaging dus om te streven naar onderwijs dat echt op de toekomst voorbereidt.
Het geld voor een nieuw lokaal voor de Hudhile school is het geschenk van patiënten van
Ad Groeneveld bij zijn afscheid als huisarts.
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De Makaror Mixed Day Technical Secondary School (MMDTSS), waar we in 2010 en 2011
hard naar toe gewerkt hebben, opende begin 2012 officieel haar deuren. De toestroom
was enorm; tegen de 150 leerlingen, terwijl op maximaal 50 gerekend was. De beide
lokalen zitten overvol en de bouw van nieuwe lokalen en voorzieningen moet versneld
worden. Gelukkig hebben de mensen van DAWN veel invloed in de District Education
Board en gaat de subsidiëring van leraren en onderwijsmiddelen relatief goed.
Onze Stichting dankt de Turing Foundation voor de grote ondersteuning van onze
projecten in de afgelopen jaren op de Furaha Mixed Day Secondary School (bouw en
inrichting van de bibliotheek/ studieruimte), op de Wajir High School (een werkplaats
voor vakonderwijs) en de bouw van de lokalen voor de MMDTSS. Deze drie middelbare
scholen hebben goede resultaten en zien er piekfijn uit.
Een grote tegenvaller is dat de Turing Foundation haar beleid heeft gewijzigd en zich
heeft teruggetrokken uit Kenia en Tanzania. Dit betekent dat wij bij hen dus geen
aanvragen meer kunnen indienen en dringend op zoek zullen gaan naar nieuwe fondsen,
zodat we de uitbreiding van de MMDTSS kunnen blijven steunen. Gelukkig weet ook het
gedreven schoolhoofd Abdi Achmed Dagane middelen te vinden om zijn droom in het
arme Makaror te verwezenlijken. In een overleg met Minister Mohamed Elmi is gesproken
over de financiering van het laboratorium.
Door zijn grote netwerk kwam Henk van Apeldoorn in contact met het Vrouwenhospitaal
in Nairobi. Zij bleken geld beschikbaar te hebben voor een campagne tegen seksueel
geweld. Samen met hen organiseerde DAWN vervolgens een cursusweek met zo’n 80
deelnemers, waar het hele vrouwennetwerk van Wajir (en ook mannen op
sleutelposities) aan deelnamen. Vele onderwerpen zoals meisjesbesnijdenis,
verkrachtingsproblematiek en Hiv/Aidsproblemen werden besproken.
Aan de orde kwam ook de
slechte zorg voor en na de
bevalling. Dit is in Wajir een
groot probleem. Het
Vrouwenhospitaal beloofde via
lobby daar aandacht aan te
geven.
Dankzij de giften van onze
donateurs en de bijdrage van
Impulsis hebben we dit jaar
naast het bestaande
gezondheidscentrum in Makaror
een verloskundekliniek kunnen
financieren. We hopen hier een
voorbeeld van verbeterde zorg
rond de bevalling te realiseren.
Daar werkt de Stichting al jaren naar toe. Samen met de actieve steun van Unicef, Amref
en Save the Children en het ziekenhuis maken we hier echt een verbeterslag.
Het gezondheidscentrum in Makoror functioneert goed. Diverse enthousiaste DAWNleden zijn betrokken bij deze ontwikkeling. Er zijn nu ook enkele andere NGO’s actief.

Zorg voor mensen met een beperking
Dawn-leden zijn ook actief betrokken bij de zorg voor de mensen met een beperking.
SWW heeft veel voorzieningen gesteund zoals de dovenschool, de geïntegreerde
meisjesschool en de blindenschool. Samen met de betreffende DAWN-leden schreef Henk
van Apeldoorn een plan dat op veel terreinen in Wajir de dienstverlening voor mensen
met een beperking moet verbeteren. Hopelijk kan dit plan in 2013 ten uitvoer gebracht
worden.
Intussen is er hulp van de Keniaanse organisatie APDK (Association for the Physically
Disabled of Kenya) via de regionale organisatie NONDO, die wordt bestuurd door twee
DAWN-leden.
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Ouderenzorg
Experimenteren en verbeteren hebben we ook gedaan binnen het project voor bejaarden.
Sister Teresanne, die met zoveel inzet voor de Grannies werkte, leeft nog, maar is
verlamd en spreekt niet meer. Ze wordt liefderijk verzorgd bij de zusters in Nairobi. John
Kingori heeft haar werk voortgezet. We steunen zijn visie dat de ouderen veelal niet
hulpbehoevend zijn, maar vaak nog daadkrachtige gezinshoofden, die voor de
kleinkinderen zorgen. John experimenteert met miniprojecten zoals een paar kippen of
een melkgeit houden of een tafelwinkel waar klein spul, lucifers en suiker verkocht wordt.

Zulke ‘buurtwinkels‘ zijn populair. We steunden zijn project dit jaar nog met € 6000.
Deze projecten zijn een voorbeeld voor het Hunger Safety Net Program, dat op grotere
schaal hulp gaat bieden. We proberen hem te motiveren om intensief met hen samen te
werken. Daardoor kan SWW het Grannies Project nu afbouwen.

Overige projecten
De bestrijding van het Mirraagebruik is weerbarstiger dan aanvankelijk gedacht. Ook
vrouwen, die ervan overtuigd zijn dat het Mirraagebruik gezinnen ontregelt, hebben toch
persoonlijk belang bij de handel. Het geeft hen status en bevordert de emancipatie.
Microkrediet kan niet als vanzelfsprekend worden toegepast in Wajir, omdat vrouwen
onder grote druk van de familie nogal eens worden gedwongen het verdiende geld te
besteden aan zieke familieleden in plaats van terug te betalen aan de geldverschaffers.
Het geld dat door ons voor drugsbestrijding was begroot, is dan ook nog niet daaraan
uitgegeven.
Geprobeerd wordt om via de media te wijzen op het belang van terugdringing van
Mirraagebruik.
Het project om aanplant te stimuleren is in 2012 ongewijzigd voortgezet.
Het project om plastic om te smelten stagneerde. De deelnemers vreesden nadelige
gevolgen voor hun gezondheid. Er wordt gezocht naar methoden, die deze vrees onnodig
maken.
Het jongerenmagazine Wajir Live komt (hoewel onregelmatig) nog steeds uit.
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Vernieuwing
Veilig drinkwater en vooral voldoende drinkwater is essentieel, zeker voor gebieden als
Wajir. De rampzalige perioden van droogte (zoals nog in 2011) laten dit duidelijk zien.
Het is dus van belang om zeer verantwoord om te gaan met de bestaande
watervoorraden. Water en sanitatie gaan hand in hand. Wajir heeft een grote
achterstand als het om sanitatie gaat. Het rioolsysteem waar we in het verleden al kritiek
op uitten, werkt nog steeds niet. Ook dit jaar deed onze Stichting veel aan advieswerk
om voor de belangen van de armere bevolking op te komen. Tegelijkertijd werken we
aan alternatieven en proberen we vernieuwingen en verbeteringen uit. Betaalbaarheid
staat daarbij voorop. Het door SWW gefaciliteerde pompen- en puttenproject mag
geslaagd genoemd worden. Voor een gering bedrag zijn putten blijvend te verbeteren.
Dit werk is grotendeels overgenomen en uitgebreid door Amref, waar we een goede
samenwerking mee hebben. Onze pilots met ecosantoiletten maken duidelijk dat deze
nog verbeterd kunnen worden.
Samen met de Soroptimistenclub uit Rhenen (‘Soro‘ betekent in het Latijn ‘Sister’)
verzorgden we de schenking van een zogeheten Naiade waterfilter aan Raha Palace, die
hiermee geld gaan verdienen voor Nuarani Girls (een meisjesschool voor kansarme
kinderen). De logistiek bleek veel voeten in de aarde te hebben. Wij nemen de filter mee
in onze evaluaties van geschikte oplossingen voor Water en Sanitatie in Wajir. De
Soroptimisten zamelden voor de realisatie van dit project € 5792 in. De betaling gaat
(bijna geheel) buiten onze begroting om.

Onder noordoost Kenia loopt een ondergrondse rivier, de Merti Aquifer genaamd. Met
voor de helft Nederlands geld hoopt het Ministerie voor de droge gebieden via een
pijpleiding water uit deze aquifer naar Wajirstad te pompen. Henk van Apeldoorn
consulteerde deskundigen en betrokkenen en bood Minister Mohamed Elmi een advies
aan. Er kleven namelijk nadelen aan dit dure plan, dat niet op alle punten grondig is
onderzocht. Een pijpleiding maakt Wajir kwetsbaar. Het zou beter en goedkoper zijn de
oase onder de stad tegen verdere vervuiling te beschermen en drinkwater (op
huishoudniveau) te zuiveren. Met ondersteuning van deskundigen blijft SWW meedenken
over de mogelijkheden om het water in Wajir efficiënt en verantwoord te gebruiken.
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Toekomstmuziek
Zoals eerder vermeld, heeft onze Stichting een goed contact met Minister Mohamed Elmi
(minister van het noorden en de droge gebieden), zelf afkomstig uit Wajir.
Meestal is er tijdens een werkbezoek van SWW een overleg met hem op het Ministerie in
Nairobi. Wij hebben hem in 2008 leren kennen op een bezoek bij het Comitato in Forli
(Italië) tijdens door hen georganiseerde bijeenkomsten om de moord op Annalena Tonelli
in 2003 te herdenken. In de uren die overbleven werd intensief over de toekomst van
Wajir overlegd, met name over de mogelijkheden van Hoger onderwijs. Toen al werden
met hem afspraken gemaakt over de inzet om Wajir in staat te stellen de eigen toekomst
deskundig ter hand te nemen. Daarvoor zijn capabele mensen nodig en voorzieningen
voor Hoger onderwijs. We bespraken drie plannen: er zou een vredesinstituut moeten
komen, een hogere technische opleiding en een gezondheidszorgopleiding in de geest
van Annalena.
En nu in 2012:
 Het Centre for Peace and Applied Research (CEPAR) is opgericht door de
vredesactiviste Dekha Ibrahim. Wellicht vanwege haar vroegtijdig overlijden, draait
CEPAR nog niet zoals haar droom was. Er staan twee lokalen met toiletvoorziening
van goede kwaliteit. De financiering van lessen gebeurt echter nog incidenteel. Dit
Centre for Peace and Applied Research krijgt overigens wel aandacht van
buitenlandse bezoekers en is actief in het trainen en begeleiden van vredescomités in
Kenia.


In oktober is de eerste steen gelegd voor het Wajir Institute for Science and
Technology (WIST) gelegd. De voorloper daarvan is de Makaror Mixed Day Technical
Secondary School geworden.



Het ziekenhuis heeft nog geen opleidingsmogelijkheid, maar er wordt hard gewerkt
aan het wegwerken van het tekort aan verpleegkundigen. SWW blijft de
ontwikkelingen volgen en waar mogelijk steunen.

Impulsis en financiën
Ook Impulsis merkt meer en meer dat de subsidiekraan wordt dichtgedraaid.
Zo wordt aan onze onderwijs- en gezondheidsprojecten al langer niet meer de helft
bijgedragen, maar een derde. Was de bijdrage van Impulsis in 2011 nog € 50.000; dit
jaar is het ruim €32.000.
De totale inkomsten in 2012 (inclusief de bijdrage van Impulsis) bedroegen afgerond
€78.570, terwijl aan projecten, training en overhead een bedrag werd uitgegeven van
€141.041.
De jaarcijfers zijn op verzoek verkrijgbaar. In 2013 zullen we door de teruglopende
inkomsten moeten bezuinigen en hard op zoek gaan naar nieuwe fondsen.

Donateurs
Gelukkig weten we ons gesteund door een grote groep donateurs en nog steeds geldt:
alle beetjes helpen! Met de grotere bedragen zijn we uiteraard ook heel blij. Jarenlang
was het de gewoonte van het bestuur om onze donateurs schriftelijk te bedanken. Steeds
vaker kregen we het signaal, dat men dat niet nodig vond en zonde van de portokosten
en de moeite. Om te besparen op de kosten, zullen we onze dank aan de donateurs in
het vervolg uiten in de aanbiedingsbrief bij het jaarverslag of indien bekend via email.
Zonder iemand tekort te willen doen, wil het bestuur weer een aantal goede gevers
noemen:
 Zo was ook in 2012 de pianoschool van Marleen van der Laaken weer actief op de
voorspeelavond en heeft pianohandel Van Kerkwijk uit Amstelveen veel andere
pianoscholen weten te bewegen ook het koffiegeld aan Wajir te besteden.


Van de Parochiële Caritasinstelling (PCI) ontvingen we weer een mooie bijdrage.
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Prof. Dr. Henk de Vries heeft het cadeau ter gelegenheid van zijn oratie voor Wajir
bestemd.



De PKN-kerk van Renswoude heeft zich met inspiratie door Jaap van Beesten enorm
ingespannen voor onze Stichting met onder andere een bazaar.




In de Handwegkerk in Amstelveen is in de Adventsperiode voor Wajir gecollecteerd.



De Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude bestemde, zoals al vermeld, de helft van hun
jaarlijkse benefietconcert voor Wajir. De procedure om dit geld verdubbeld te krijgen
loopt nog.



Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen droeg weer bij aan het
FeeforWork project en de Gemeente De Ronde Venen aan het magazine Wajir Live.



Ook bij het jubileum van de familie van de Kraats is aan Wajir gedacht.



En in 2012 voelden wij ons weer verlegen door de steun van ‘onze weduwe’.

Website
Dit jaarverslag is minder uitgebreid dan dat van 2011. We publiceerden toen een
uitgebreid overzicht met onze doelen, projecten en resultaten vanuit de matrix, waarmee
wij werken.
De komende tijd willen we onze website (www.wajir.org) verbeteren en onder andere
aanvullen met de genoemde overzichten.
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PROJECTEN- EN ACTIVITEITENLIJST STICHTING WELZIJN WAJIR
Onderwijs
Basisscholen door SWW gestart en uitgebreid:
 Makoror Primary
2004-2008-2011
 Bahati Primary
2004-2008-2010-2011
Basisscholen gerenoveerd, uitgebreid of voorzien van meisjestoiletten, slaapzalen of
schoolmeubilair en boeken:
 Rahama
1999
 Kahlkacha
1999
 Dovenschool
2000-2008
 Jogobaru
2002
 Got Ade
2004
 Wagurud
2004
 Wajir Girls Primary
2005-2007
 Wajir Volunteer
2006
 Furaha Primary
2006
 Wagalla primary
2006
 Kulaley
2007
 Hodhan Primary
2007
 Lafeley
2007
 Barwaqoo Girls
2007
 Tarbaj
2007-2008-2011
 Waso Girls Primary
2008-2012
 Bangal
2008-2010-2011
 Halane
2008-2010-2011
 Wajir Bor
2008
 Hon. Khalif Girls Primary School
2008
 Katote Primary
2008
 Meisjesslaapzaal Tarbajschool
2009
 Hudhile School
2009-2010-2012
 Dasheq School
2009
 Mansa School
2009
 Nurani Girls
2011-2012
Middelbare scholen bijna geheel gefinancierd en voorzien van meubilair en lesmateriaal:
Furaha Mixed Day Secondary School 2002
Middelbare scholen van boeken voorzien:
Eldas Secondary School
Middelbare scholen werkplaats voor hout- en metaalbewerking gerenoveerd:
Wajir High School
Middelbare scholen bibliotheek/huiswerkruimte gerealiseerd:
Furaha Mixed Day Secondary School
Middelbare scholen: nieuwbouw en start:
Makaror Mixed Day (Technical) Secondary School 2011-2012
Toegankelijkheid van onderwijs
 Fee4Work project
 Bouw meisjestoiletten
 Steun voor onderwijs aan dienstmeisjes
 Vouchers4Learning
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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 medicijnvoorziening kliniek van zuster Teresanne en haar opvolger.
Bouw van ecosantoiletten in 2010 en 2011
Makaror Dispensary: Bouw 2008-2009. Watertank en pomp 2011
Onderzoek haalbaarheid van rioleringssysteem (Stoutgroep en Dick Verlaan 2011,
Johan Berkhout 2012)
Adviezen pijpleiding watertoevoer aan Minister voor Noord Kenia aan de BAM,
Agentschap.nl, Vitens in 2006- 2012
Steun bij Mirraa Campagne: serie workshops en radio uitzendingen met Women for
Peace. 2011-2012
Massale medische doorlichting van de bevolking in Makaror met Nairobi Women
hospital 2012
Experiment met Naïade waterfilter in samenwerking met Soroptimisten 2012-2013
Verloskundekliniek Makaror 2012-2013

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, werkplaatsen en slaapzaal
 Braillemachines voor blinde kinderen
 Aanleg asfaltpad voor rolstoelen van gehandicapte meisjes
 Voorzien van leefgeld en medicijnen voor Grannies (bejaarden)
 Begeleiding van ombouw van het Granny Project naar integratie met het Hunger
Safety Net program 2012
 Aanschaf van gereedschap voor timmerwerkplaats op dovenschool
 Hulp bij het organiseren van gehandicaptenhulp (Stoutgroep)
 Voorlichting en planningsbijeenkomsten Inclusieve ontwikkeling 2010-2012
 Lobby bezoeken met DAWN leden bij organisaties in Nairobi die inclusieve
ontwikkeling in Wajir mogelijk zouden kunnen maken.

Capaciteitsopbouw en opheffen isolement
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Oprichting en training partnercomité DAWN
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 Kenya Pastoralist Week
Cursus voor DAWN- coördinator in USA en Schotland
Cursus voor WPDA-coördinator in Zuid-Afrika
Onderzoek naar leefomstandigheden en adaptatiepotentie bevolking
Jeugdopbouw door ‘Youth Plan 2007’. Begeleiding in jeugleiderschap 2011, 2012.
Workshops voor de District Steering Group/District Development Committee
Campagne ‘Marking Bumps on the road to development’
Film ‘Ask Y?’ , die over deze campagne rapporteert
Betrokkenheid bij opstelling vijfjaarsplanning district Wajir-oost
Inzet van experts van de Stoutgroep
Advies bij ‘city-planning’ (Stoutgroep en Wageningen Consult in 2012)
Deelname van voorzitster DAWN en coördinator DAWN aan internationaal symposium
slachtofferkunde, Den Haag 2012
Bezoek met DAWN delegatie aan groot aantal organisaties in Nederland, 2012
Journalistieke berichtgeving over successen en uitdagingen in Wajir, 2012
Brede schriftelijke enquête onder DAWN leden over stabiliteit en toekomst
Partnerconsultaties tijdens elk bezoek over voortgang en toekomst.
Lessen Cartografie en adviezen rond het proces van stadsplanning 2012

Vrede









Steun aan Wajir Peace and Development Committee bij vredeshandhaving en
conflictbestrijding
Steun bij vredesonderwijs
Cross border interventies bij onrust in Somalië
Steun bij het tot rust brengen van verkiezingsgeweld via Wajir Elders en jeugd in
onder andere Naivasha (2007-2012)
Onderzoek van Els van Lier naar relatie klimaatverandering en conflicten
Film ‘Nabat from Wajir’ /Vrede is het beste exportproduct van Wajir.
Enquête onder contactpersonen SWW naar de gevolgen van het geweld en de droogte
en hun eigen plannen voor de toekomst in 2011.
Informatiecampagne naar ambassades en UN over betere perceptie van veiligheid en
stabiliteit in Wajir 2012

Alternatieve middelen van bestaan en milieu








Kleinschalige landbouwprojecten en boomplantproject 2006-2012
Onderzoek/proefproject verwijderen van plastic afval
Restauratie en ontzilting van het kleine stuwmeer Ajawa
Begin exploratie naar waterhuishouding
Een 12-tal proefprojectjes inkomensverwerving met jeugd
Start van een project voor verwerking van plastic afval (Stout)
Herinrichting stortplaats (Stout)

Vrouwen






Hulp bij bestrijding vrouwenbesnijdenis en vrouwenmishandeling
Kleine werkgelegenheidsprojecten
Bevorderen deelname meisjes aan onderwijs
Zoeken naar alternatieven voor de handel in Mirraa
Workshop geweld tegen vrouwen met Nairobi Women Hospital 2012

Jeugd













Werkgroepen o.l.v. Daniëlle Fontijn
Onderzoek naar alternatieve bestaansmiddelen
Survey in de bulla’s
Jeugd Survey
Onderzoek naar de invloed van Mirraa
Vouchers4Learning
Workshop over de ‘Kenya National Youth Policy 2006’
Deelname aan Kenya Pastoralist Week 2006-2011
Start Jeugdkrant en radio ‘Wajir Live’, computer 2010. ondersteuning 2011
Youth empowerment building 2010- 2012
Workshop verwerking afvalplastic onder leiding van Sara 2011
Verslaggeversclubs op middelbare scholen 2011

Voorlichting in Nederland










Talrijke lezingen voor Rotary clubs, Lions Club, 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
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Promotie van de FUN-waarden
Trainingen voor belangstellenden en mensen die uitgezonden willen worden
Samenwerking met de Gemeente De Ronde Venen (Millenniumgemeente) betreffende
de betrokkenheid van de inwoners bij Millenniumdoelen
Samenwerking met het Veenlanden College in het VLC-designproject- 2011
Start actie Veenlanden College met brugklasmeisjes-2012
Voorlichting en verkoop SWW via etalage in Wilnis
Aanwezigheid SWW op markten en braderieën
VARA film ‘Honger naar verandering’ uitgezonden op Nederland 2, 9 november 2011
Henk van Apeldoorn lid van klankbordgroep van Ministerie van Buitenlandse Zaken
2011

Noodhulp
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Verschaffen van medicijnen, voeding, kleding en huisraad in tijden van rampen zoals
El Niño en in droogteperioden.

