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De Stichting heet statutair: Stichting Welzijn Wajir (SWW) en is gevestigd in Wilnis, 
Gemeente De Ronde Venen. De Stichting was tot 1 januari 2016  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 per 1 januari 2016 
 
Voorzitter                                   Ad Groeneveld, arts 
Secretaris-penningmeester   Inge Gransbergen  
Bestuurslid                             Dr. Paul Veldhuijzen 
      
    
Verder is direct aan de Stichting verbonden 
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Stichting Welzijn Wajir 
Secretariaat: Waterhoenlaan 27 
3645 JR Vinkeveen 
Email: info@wajir.org 
 
Website: www.wajir.org 
Bank: NL97INGB0007666512 
KvK: 41265703 
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Algemeen 
Het jaar 2015 heeft vraagstukken over rijkdom en armoede, over toekomstperspectieven en 
klimaatverandering (en de relatie daartussen), over veiligheid en terreur nadrukkelijk op 
ieders tafel gelegd. De grote toestroom van vluchtelingen kan niemand onberoerd laten. 
Het brengt bij menigeen onrust en onzekerheid met zich mee en bij sommigen ontaardt dit 
in haat en onverdraagzaamheid, in jaloezie en nationalisme of religieuze intolerantie. 
Naast de asielzoekers, die moeten vluchten voor geweld en onveiligheid, zijn er stellig ook 
mensen die op zoek zijn naar meer welvaart, voedsel en onderwijs voor hun kinderen.  
Algemeen heeft de mening postgevat dat die laatste groep mensen niet in Europa thuishoort 
maar in hun eigen regio geholpen moet worden bij de ontwikkeling. Des te tegenstrijdiger is 
het dat juist stichtingen die al jaren aan die doelstelling werken weinig steun ondervinden en 
gekort worden. 
Impulsis, de Nederlandse partner van onze stichting is door bezuiniging zelfs per 1 januari 
2016 opgeheven. 
 
Wajir 
Ook  Noord Oost Kenia heeft in 2015 afschuwelijk geweld gekend. We denken aan het 
bloedbad in Garissa op 2 april 2015 waarbij leden van Al Shabaab meedogenloos 148 jonge 
mensen, studenten aan de universiteit, hebben neergemaaid.  
Ook in Wajir zijn de gevolgen van dit geweld nog steeds voelbaar. Veel verplegers en leraren 
die afkomstig zijn uit het Zuiden hebben hun post verlaten uit angst voor het geweld. 
Wajir had al een grote achterstand op het gebied van het onderwijs: nog geen twintig 
procent van de bevolking kan lezen en schrijven terwijl dat in de rest van Kenia ongeveer 
tachtig procent is. Van de kinderen in de lagere school leeftijd kunnen twee van de drie 
kinderen niet naar school. Voor de middelbare schoolleeftijd is dit getal nog veel slechter: 
slechts één op de zeven kinderen kan naar een middelbare school. In het district Tarbaj is 
zelfs 97 % van de mensen analfabeet  (persoonlijke mededeling van hun parlementslid).  
Het vertrek van veel leraren is dan ook een groot probleem van de regering van de County 
Wajir.   
 

     
 
Tegenover dit droevige  nieuws over terreur hoorden wij ook een groot lichtpunt, een 
heldendaad, waar het bestuur diep van onder de indruk is. 
Bij een gewapende overval op een bus tussen Wajir en Mandera op 21 december 2015 
dwongen de terroristen van Al-Shabaab de passagiers om uit de bus te stappen en zich op te 
delen naar religie, christenen en moslims gescheiden. Dit is een bekende werkwijze van Al- 
Shabaab om zo christenen te kunnen vermoorden. De moslimpassagiers weigerden om apart 
te gaan staan en gaven de overvallers aan liever met de christenen te willen sterven dan om 
hen in de steek te laten en zij stelden zich als een schild voor hen op.  



De overvallers schrokken en trokken zich terug. Bij hun aftocht schoten zij nog wel op de bus 
waarbij zij twee passagiers alsnog hebben gedood. 
Een bericht om stil van te worden. Dit moedige gedrag past helemaal bij de geest van het 
Wajir Peace and Development Committee en bij die van de heldinnen Annalena en Dekha 
Ibrahim. 
 
Ook op het gebied van de gezondheidszorg waren er grote problemen. Tweemaal was er een 
epidemie van cholera waarbij met name ouderen het slachtoffer waren. 
Op verzoek van John King’ori en Pastoor Alfred heeft de stichting € 4.000,-- overgemaakt om 
desinfecterende zeep aan de ‘Grannies’ uit te delen. 
Hiermee zijn de twee speerpunten van de Stichting Welzijn Wajir van dit moment 
aangestipt: ten eerste  water, sanitatie en hygiёne en ten tweede onderwijs. 
 
 

      
 
 

         
 

 
Tijdens een werkbezoek aan Wajir in maart werd een grote activiteit op het gebied van 
infrastructuur en een gevoel van optimisme bij de bevolking geconstateerd. 
Enkele projecten voor water en sanitatie bleken voor verbetering vatbaar. Die verbetering is 
inmiddels gerealiseerd. Met het geld van ‘Wandelen voor Water’ werden twee waterputten 
geslagen en voorzien van afdichting en pompen. Ook werden twee Ecosan toiletten 
gebouwd en werden de gebruikers getraind. 
 
 



SWW in Nederland.  
De stichting stond met een kraam op de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente De Ronde 
Venen. Later  in het jaar was de stichting aanwezig op braderieën en markten  in Bussum, 
Amsterdam en de najaarsmarkt in Wilnis  om artikelen te verkopen en naamsbekendheid te 
genereren. 
 

     
 
Er werden lezingen gehouden voor de Rotary Club Woerden en voor vrouwenorganisatie De 
Passage De Ronde Venen. 
In maart liepen scholieren uit Abcoude mee met Wandelen voor Water.  
Tevoren gaf Prof. Mur samen met de voorzitter lessen aan de groepen 7 en 8 van twee 
basisscholen. Luuc Mur over het belang van veilig drinkwater en Ad Groeneveld over het 
leven van de mensen in Wajir. 
De Rotary Club Vinkeveen-Abcoude is steunpunt voor deze actie en mocht daarom de 
bestemming bepalen van de opbrengst. De club  besloot dat die opbrengst naar onze 
stichting gaat. Ook een school in Boskoop heeft meegedaan voor Wajir. 
Het NME-centrum zorgde voor een kennistoets tijdens de wandeling. 
Aqua For All is de landelijke organisator van Wandelen voor Water maar heeft in de loop van 
2015  de financiële afhandeling overgedragen aan De Wilde Ganzen, waarmee inmiddels een 
prettig contact is opgebouwd. Eind 2015 zijn de voorbereidingen gestart voor Wandelen 
voor Water 2016 waaraan bijna alle scholen van Vinkeveen en Wilnis weer mee zullen doen. 
Ook het Gemeentebestuur steunt de actie in het kader van steun aan de Millenniumdoelen. 
De Ronde Venen is Millenniumgemeente en ook Fair Trade Gemeente. 
 
De verkoop van ons boek verliep goed. Vrijwel alle exemplaren zijn verkocht. Rond de 
verschijning van het boek ontving de stichting diverse schenkingen.  
 
Ook in 2015 mocht de stichting weer gebruik maken van de winkel in de Dorpsstraat in 
Wilnis van Angèle en Alex Smit. Ook tijdens deze braderieën  was Angèle opnieuw een 
enthousiaste verkoopster voor onze stichting. 
De pianozaak van de familie van Kerkwijk in Amstelveen heeft bij de voorspeelavonden  
weer met het koffiegeld en giften onze stichting gesteund. 
Van de Stichting Humavi ontvingen wij een grote gift voor de voortzetting van het werk van 
wijlen Zuster Teresanne voor de Grannies. Bovendien kregen wij een toezegging voor een 
gift in 2016.  
 
Er waren dit jaar twee grote verrassingen voor de stichting, toevallig allebei uit de wereld 
van de Oud Katholieke Kerk in Nederland. 
In april namen Jan en Karlien Veldhoen uit Wilnis contact met ons op. Zij hadden al een grote 
ervaring met pelgrimages zoals naar Santiago de Compostella, zowel wandelend als per fiets. 



Zij hadden het plan opgevat om dit jaar als pelgrim per fiets naar Rome te trekken en wilden 
zich hiervoor laten sponsoren voor Wajir. Er werd een passend project voor hen uitgezocht 
in de vorm van een installatie voor waterberging voor de nieuwe middelbare school voor 
dove kinderen. Hiermee kan water worden opgevangen in de regentijd zonder dat het 
nutteloos wegstroomt en kunnen de scholieren een tijd gebruik maken van schoon water. 
Dit past goed bij ons speerpunt water en sanitatie. Het bestuur was uitgenodigd om 
aanwezig te zijn toen het echtpaar de pelgrimszege kreeg  in de Oud Katholieke Parochie in 
Mijdrecht. Het echtpaar haalde ruim € 2.500,-- op en samen met de aanvulling van 
Wandelen voor Water is het project inmiddels gerealiseerd. 
Via internet konden wij de dagetappes van Jan en Karlien volgen tot zij in Rome aankwamen. 
 

         
 
De tweede verrassing begon met een mail van Zuster Teresa Takken uit Egmond aan Zee. 
Wij kennen deze (van oorsprong Amerikaanse) non sinds 2001 als Terry Takken. Zij behoort, 
net als ‘onze’ Zuster Teresanne tot de oecumenische orde Sisters For Christian Community  
(SFCC). In 2001 werd het wereldcongres van deze congregatie in Nederland gehouden en wel 
in de Oud Katholieke Kerk in Egmond aan Zee en Terry heeft toen onze stichting gevraagd 
om er mede voor te zorgen dat Teresanne daarbij aanwezig kon zijn. 
In 2015 kreeg Teresa Takken van het paar Guido Castagna en Maaike Jonker ons boek over 
Wajir in handen en vroeg onze toestemming om een paar hoofdstukken over Teresanne te 
mogen vertalen en te publiceren in het wereldorgaan van de orde. Uiteraard gaven we die, 
zeer vereerd als we waren. Het paar Guido en Maaike heeft zelf een prachtig  boek 
geschreven over hun rondreis langs achttien ontwikkelingsprojecten in Oost Afrika (Wajir 
moest helaas om veiligheidsredenen gemeden worden). De titel luidt: ‘Met de beste 
bedoelingen’. 
Korte tijd later kregen we opnieuw een mail van Teresa. Zij vierde op 15 november haar 
veertigjarig jubileum als lid van deze congregatie en nodigde de stichting daarvoor uit.  
 

       



Zowel na de mis  als tijdens het benefietconcert ’s middags mochten wij een ‘testimony’, een 
praatje, houden over het werk van  Zuster Teresanne en over het leven in Wajir.  Een deel 
van de opbrengst van het concert kwam aan de stichting ten goede. De mis werd 
opgedragen door pastoor Scheltinga die Jan en Karlien ook al bij hun aankomst in Rome 
hadden ontmoet. 
 
Financiën 
In 2015 ontving de stichting ruim € 28.000,-- aan giften, waaronder bijzondere giften naar 
aanleiding van het uitgeven van het boek.  
De kosten bedroegen bijna € 7.400,--. Hierin zitten enkele posten die feitelijk bij het jaar 
2014 horen.   
Aan projecten werd bijna € 45.000 uitgegeven. 
De stichting heeft hiervoor dus fors op haar reserves moeten interen.   
Het bestuur dankt alle donateurs hartelijk  voor hun (vaak trouwe) steun. 
Via onze website houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in Wajir en binnen 
onze stichting. 
 
Wijzigingen bij Stichting Welzijn Wajir (SWW) 
  

In het najaar hebben vier bestuursleden en de uitvoerend directeur de stichting verlaten. 
Met hen is het onderstaande communiqué overeengekomen: 
  

In 2006 was het (hoogste) doel van Stichting Welzijn Wajir (SWW) dat de bevolking van Wajir 
zelf haar toekomst in handen zou krijgen. In 2013-2014 is dit doel boven verwachting 
bereikt. Dat hebben de Wajiranen zelf gedaan, SWW heeft dit mogen ondersteunen. 
Met het decentralisatieproces (de devolutie) van Kenia, kreeg Wajir zelf haar toekomst in 
handen. Democratisch gekozen leiders en een eigen parlement kregen zeggenschap over 
een budget dat het honderdvoudige was van voorheen. DAWN, het partnercomité waar 
SWW jarenlang mee samenwerkte, viel langzaam uiteen. DAWN-leden kregen op meerdere 
plekken in het systeem een nieuwe rol op invloedrijke plekken. 
Tot onze verrassing werd onze Stichting door de nieuwe regering van Wajir uitgenodigd een 
rol te spelen in haar toekomst. Niet direct zozeer met geld, maar met raad en daad het 
toekomstige beleid van Wajir te ondersteunen. Tegelijk nam echter het geweld van Al-
Shabaab toe in de regio. 
De ontwikkelingen stelden SWW voor moeilijke vragen. Is het nu wel of niet verantwoord 
mensen uit te zenden naar Wajir? Moeten we niet afronden? Is dit wel echt een taak die we 
kunnen uitvoeren? 

Hoewel de Stichting een lange traditie van consensusbesluiten heeft, werd het steeds 
lastiger het eens te worden. De waardering voor de manier van werken van de voorzitter en 
de uitvoerende directeuren ginds en hier begon uiteen te lopen. Uiteindelijk heeft SWW op 
22 september 2015, met pijn maar eensgezind, besloten dat de bestuursleden Joke de Boer, 
Martin Oudman, Sjaak Schoonen, Elly Thuring en uitvoerend directeur Henk van Apeldoorn 
het bestuur verlaten. Voorzitter Ad Groeneveld,  en secretaris-penningmeester Inge 
Gransbergen zullen naar hun eigen inzichten SWW voortzetten. Ieder meent hierin naar 
eigen overtuiging en omstandigheden de zaak van Wajir het beste te dienen. 
We zijn allen die de afgelopen jaren het werk van de Stichting Welzijn Wajir ondersteunden 
dankbaar voor hun inzet.   



Ad Groeneveld, Inge Gransbergen, Elly Thuring, Henk van Apeldoorn, Sjaak Schoonen, Joke 
de Boer en Martin Oudman. 
  

Inmiddels is het bestuur verheugd over de komst per 1 januari 2016 van een nieuw 
bestuurslid in de persoon van Dr. Paul Veldhuijzen. Met zijn toetreden is het bestuur ook 
statutair weer compleet. 
            

Met uw steun wil de stichting samen met haar partners de mensen in Wajir blijven helpen 
op weg naar een menswaardige toekomst. 
 
 
 
 
 

 
 

 


