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Het bestuur 
 
Ad Groeneveld, voorzitter 
Simon Verhoeven, secretaris-penningmeester 
Inge Gransbergen, bestuurslid 
Willem-Jan Groeneveld, bestuurslid 
Andy van Hoof, bestuurslid 
Werner Koch, bestuurslid 
Janneke Peelen, bestuurslid 
Rosalin van Schie, bestuurslid 
Elly Thuring, bestuurslid 
 
 
Verder zijn aan de stichting verbonden: 
 
Henk van Apeldoorn, adviseur 
Henk Masselink, adviseur financiële administratie 
Maarten Peelen, website 

 
 

In 1995 en 1996 verbleven vijf Nederlandse huisartsen in Wajir, een plaats in een woestijn-
achtig gebied in Noordoost Kenia. Zij werkten daar gedurende zes weken in het lokale 
districtsziekenhuis in het kader van de Rotary Doctor Bank in Nederland. 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 hutten-
dorpen en waren straatarm. De vijf artsen besloten deze bevolking ondersteuning te bieden.  
 
De Stichting Welzijn Wajir werd in 1997 opgericht. 
 
 
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 over 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 aan 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. 
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Turbulent! 
 
Zo mag je 2006 wel karakteriseren voor Wajir en voor onze Stichting Welzijn Wajir (SWW). 
Grote zorgen in maart over de droogte en in november over de enorme regenoverlast.  
Vreugde over het tot stand komen van ons partnercomité DAWN, Development Agency Wajir 
the Netherlands. DAWN betekent in het Engels: dageraad, ochtendgloren, hoe toepasselijk! 
 
Vreugde over de groeiende groep mensen die zich wat gelegen laat liggen aan Afrika. 
Mensen, groepen, bedrijven en scholen die hun geld toevertrouwen aan onze partners en tijd 
stoppen in geldwerving. Oude en nieuwe gezichten. Zo ook twee nieuwe bestuursleden: 
Werner Koch, voormalig huisarts en bedrijfsarts en Andy van Hoof, een jonge kandidaat-
notaris. 
In juli nam Theo Oudemans met enige weemoed afscheid vanwege zijn leeftijd. 
Het bestuur heeft hem tijdens een informele bijeenkomst bij hem thuis hartelijk bedankt voor 
zijn inzet al sinds de oprichting. 
Het bestuur vergaderde in 2006 tien maal en hield in juni bovendien een bestuursweekend. 
Met onze partners in Wajir hebben we intensief contact. Internet maakt het mogelijk bijna 
dagelijks te emailen en er kan worden getelefoneerd. Steeds meer trekken we samen op. 
Maar het blijft nodig elkaar te zien, te ontmoeten, samen te leren, verbonden te raken.  
Tweemaal vond in Garissa een training plaats met onze partners. De werkbezoeken van 
maart (Janneke en Henk) en april (Ad en Henk) stonden vooral in het teken van de droogte en 
noodhulp. In november brachten Inge en Elly hun eerste bezoek aan Wajir samen met Henk 
en Ad (vergezeld van echtgenote Margriet). 

 
Daniëlle Fontijn, een verpleegkundige, verbleef een aantal weken in Wajir en heeft daar 
onderzoek verricht naar het functioneren van de gezondheidszorg.  
Wajir kreeg nog meer bezoek uit Nederland: twee journalisten, Dirk Verhoeven en Rosa 
Withaar, maakten een rapportage over de droogte. De actie “Geef Water, Geef Leven” finan-
cierde de noodhulp. Medewerkster Eline Kant van KerkinActie ging op bezoek voor de publici-
teit in Nederland.  
Impulsis (een samengaan van ICCO, KerkinActie en Edukans) verdubbelt de geworven 
gelden van SWW. Twee medewerkers, Gerard Schuil en Jeroen Bakker, brachten een drie-
daags bezoek. Hun verslag prijst onder andere het vertrouwen in en de transparantie van de 
samenwerking. Impulsis wil verder met DAWN en SWW. Vooral verdere capaciteitsver-
sterking vinden zij belangrijk. Wij hebben uitgelegd, dat werken aan de concrete infra-
structuur, zoals het bouwen van scholen en opleiden van gezondheidswerkers ook belangrijk 
is, zowel voor de kinderen in Wajir als voor ons draagvlak bij de donoren in Nederland. 
 
Helaas moest onze contactpersoon Thomas Renner met zijn gezin in maart jl. Wajir verlaten 
na een religieus conflict. Mede dankzij het Wajir Peace and Development Committee en het 
wijze optreden van enkele moslimleiders is het conflict niet geëscaleerd en zijn de ver-
houdingen weer genormaliseerd. 
 
UKEA, de organisatie van Kenianen in Nederland, steunde de strijd tegen de honger in Wajir. 
Eén van hun leden schreef een studie over onderwijs aan meisjes in het gebied.  
 
Met de Nederlandse ambassade in Nairobi spraken we over de reputatie van Wajir. We hopen 
dit contact in 2007 te kunnen voortzetten. 
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Net als vroeger bij ons is de samenleving in Kenia georganiseerd vanuit 
de familie en de grootfamilie. Een groep met een gemeenschappelijke 
stamvader (een Clan) kent in Wajir een enorme onderlinge 
saamhorigheid. Zelfs in tijden van honger wordt er solidair gedeeld 
tussen leden van één clan. Nog steeds! 
De verhouding met andere clans is echter heel anders. Ook traditioneel 
ontaardde de concurrentie om grasland en water vaak in conflicten.  
Toen in de zestiger en zeventiger jaren er steeds meer moderne 
(automatische) wapens in het district verkocht werden, liep het hopeloos 
uit de hand. 
Enkele vrouwen in Wajir hebben deze spiraal van geweld doorbroken. 
Zij hebben het Wajir Peace and Development Committee opgericht: een 
vredescomtié. Hun aanpak is inmiddels wereldberoemd ge-worden.  
Hun motto is: “geen vrede zonder ontwikkeling en geen ontwikkeling 
zonder vrede”.  
Op scholen wordt actief vredesonderwijs gegeven. 
De katholieke kerk in Mijdrecht/Wilnis bestemde haar kerstcollecte 2005 
voor dit vredesonderwijs. 

 

 
De droogte van de afgelopen jaren groeide eind 2005 uit tot een echte ramp waarvoor ook in 
Nederland geld ingezameld werd. Met geld van de actie “Geef Water, Geef Leven” van 
KerkinActie (en eigen geld uit de reserves en giften van SWW) kregen onze DAWNpartners 
de kans zich in te zetten voor de slachtoffers. Dat deden ze zo goed dat ze eind 2006 
nogmaals financiering kregen om – vooral in 2007 – in samenwerking met SWW te 
onderzoeken hoe Wajir de volgende droogte (nog) beter zou kunnen overleven. 
 

 

Het jaar 2006 stond in het teken van de droogte.  
Dit natuurfenomeen kun je verwachten in de woestijn. Maar nu had het al 
vier jaar niet geregend! 
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In het district Wajir wonen zo’n kleine 505.000 mensen, voornamelijk  
nomaden, die leven van hun vee.  
Eerst gingen de koeien, toen de schapen en geiten en uiteindelijk zelfs 
kamelen dood. Nomaden leven van melk. Maar nu kon alleen 
voedselhulp voorkomen dat ze op grote schaal van de honger zouden 
omkomen. De tocht van restanten gras en boomschors naar waterputten 
werd steeds langer. Ezels die water konden dragen, gingen dood en zelfs 
de kamelen werden te zwak. We zagen in maart uitgemergelde kadavers 
en in april bergen botten. 
Hoeveel mensen stierven weten we nog steeds niet, want er zijn geen 
goede statistieken. Honderden in elk geval, misschien duizenden. Maar 
Wajir pakte het heel goed aan. In uitstekende samenwerking werden 
voedsel en water eerlijk verdeeld. Rustig en gedoseerd, dag en nacht 
werkend werden voedsel en water naar de verste uithoeken van het 
gebied gebracht. De mensen bleven daardoor zitten waar nog restanten 
gras en waterputten waren en verspilden geen energie aan wegtrekken. 
Geleidelijk werd de hulp opgevoerd. Wajir bedeelde ruim 60% van de 
mensen in nood. Natuurlijk niet genoeg, maar het hoogste percentage 
van Kenia! 
Onze partner Wajir Peace and Development zorgde ervoor dat ruzies om 
water en gras of beschuldigingen van oneerlijke verdeling uitgepraat 
werden. Er viel binnen het district geen enkele dode naar aanleiding van 
zulke ruzies. Het is nu overigens al het vijfde jaar dat dit gelukt is.  
 

 
Onze Stichting bestaat officieel nu tien jaar. 
Vanaf het begin richtten we ons voornamelijk op onderwijs en gezondheidszorg. Onze 
contactpersonen waren Europeanen die woonden en werkten in Wajir. Gaandeweg 
ontmoetten we steeds meer integere vertegenwoordigers van de bevolking zelf. Wij kregen 
steeds meer behoefte aan een breder draagvlak onder de bevolking, een bruggenhoofd om 
onze projecten goed af te kunnen stemmen op de behoeften in Wajir. Bovendien vinden we 
het principieel juist om de doelgroep zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk te laten zijn voor de 
ontwikkeling. 
Ze vroegen onze aandacht voor andere aspecten van hun samenleving: 
 

 Bestrijden van de vrouwenbesnijdenis en van de sociale achterstand van vrouwen 

 Lichamelijk gehandicapte kinderen en volwassenen 

 Doven 

 Sanitaire voorzieningen en waterputten 

 Schoolgeldfonds 

 Vrede en vredesonderwijs 

 Kleinschalige landbouw en andere alternatieven voor het pastoralisme (herders- 
bestaan) 

 Milieu 

 
In de workshops van april en november studeerden we op de samenhang tussen de 
projecten. Dat ontwikkeling en vrede niet zonder elkaar kunnen weten onze partners heel 
goed. Dat alle vooruitgang samenhangt met onderwijs aan de volgende generatie is ook geen 
verrassing. Een ontdekking was wel dat zoveel van onze mannelijke partners vierkant achter 
de versterking van de positie van vrouwen staan. In april werden we het snel met elkaar eens 
een samenwerkingsverband op te richten. Ze kozen de naam DAWN: Development Agency 
Wajir the Netherlands.  
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Dawn betekent ook dauw, morgenstond. Een nieuw begin als een zon die 
opkomt in het oosten. Veelbelovend dus. 
Als voorzitter kozen zij een vrouw: Habiba, een stevig, strijdbaar mens 
met een hart van goud. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze partners zien DAWN als een persoon: nu nog een baby,die veel 
zorg nodig heeft, maar die uitgroeit tot een strijdbare leidster van haar 
volk, die opkomt voor gerechtigheid. Studenten van de Design Academy 
in Eindhoven maakten een prachtig boekje over “baby Dawn”. “Ze is als 
een eerste zonnestraal in de morgen die de kou van de nacht verjaagt”. 
Dawn adviseert ons, geeft prioriteiten aan, helpt beginnende groepen om 
projecten op te schrijven, controleert en rapporteert. Kortom ze nemen 
een deel van ons werk en onze verantwoordelijkheden over. Zij krijgen 
het druk, we hopen héél erg druk en wij zetten ons in om hun werk 
mogelijk te maken. 
 

 

Tijdens de zomermaanden gingen de lopende projecten gewoon door en heeft DAWN zich 
voorlopig geïnstalleerd in het kantoor van “Wajir Peace” en zich voorzien van de nodige 
eerste behoeften in aanloop naar volgende werkbezoeken. 
In het najaar vertrok Daniëlle Fonteijn naar Wajir. Zij is een verpleegkundige met een extra 
opleiding in de Public Health van ontwikkelingslanden. 
Zij heeft zich intensief verdiept in de eerstelijnsgezondheidszorg en zij heeft de organisatie 
Nomadic, die een belangrijke taak heeft op het gebied van gezondheidszorg, verder in kaart 
gebracht. In 2007 gaat ze terug, want hoewel veel goed gaat, kan het nog beter. 
Een opvallend succes is de TBA-training. 
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Een prachtig voorbeeld van (beroeps-) onderwijs is de TBA-training.  
TBA betekent ‘traditional birth assistant’. Dit zijn vrouwen die helpen bij 
de bevallingen in de hutten. Ze zijn vaak ongeletterd en hebben al 
helemaal geen moderne medische opleiding. 
Zij leren het vak van moeder op dochter. Ten gevolge van de 
afschuwelijke vrouwenbesnijdenis duren bevallingen vaak erg lang. Soms 
zijn het dezelfde vrouwen die de besnijdenissen uitvoeren. Vroeger 
werden ze vervolgd als er een onkundige ingreep aan het licht kwam. 
Tegenwoordig wordt de realiteit van hun bestaan geaccepteerd en 
worden ze geschoold zodat ze weten wanneer ze een gecompliceerde 
bevalling door moeten sturen naar het ziekenhuis.  
De Rotary club Vinkeveen-Abcoude organiseerde in april 2005 een 
miniopera, o.a. voor een opleiding van deze TBA’s door het ziekenhuis. 
Deze opleiding is buitengewoon succesvol geweest. De TBA’s voelen 
zich meer bekwaam en zij zijn hun angst voor het ziekenhuis kwijt. 
Stralend vertellen zij over hun korte opleiding en ze willen dolgraag meer 
weten over hun vak. Onze Stichting gaat hiervoor de hand ophouden. 
Ook krijgen zij kraampakketjes om de bevallingen beter te laten verlopen. 
De inhoud van deze pakketjes is zeer basaal, zoals een stukje zeep, een 
scheermesje, navelstrengveters en een paar handschoenen.  
Mijn hemel wat een verbetering! 
Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude; jullie hebben inderdaad levens gered! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In november ging opnieuw een delegatie van het bestuur naar Wajir, bestaande uit Henk, 
Inge, Elly en Ad, vergezeld van Margriet Groeneveld en huisarts Wouter van Kempen uit 
Haarlem. Eerst werd een training met onze partners in Garissa gedaan. De keuze viel op 
Garissa omdat het gebleken is, dat ver van huis de concentratie en de aanwezigheid van de 
deelnemers aanmerkelijk groter is en dat komt de effectiviteit van de training zichtbaar ten 
goede. 
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Onze missie had verschillende doelen. Eén ervan was om twee van onze 
bestuursleden kennis te laten maken met Wajir. Je moet er geweest zijn 
per slot van rekening….. Het ging om Inge Gransbergen (voorzitter van 
de Stichting OntwikkelingSamenwerking De Ronde Venen) en Elly 
Thuring (voorheen wnd. rector van het Veenlanden- College in Mijdrecht).  
Een ander doel was om de band met ons partnercomité te versterken en 
samen te ontdekken hoe het werk nog beter zou kunnen. 
“Capaciteitsversterking” heet dat. Het is natuurlijk prachtig om 
schoollokalen te bouwen; heel concreet en heel zichtbaar en zeker ook 
hard nodig. Minstens zo belangrijk is het om er voor te zorgen dat de 
vooraanstaande mensen in Wajir hun taken goed aankunnen om de 
bevolking naar vooruitgang te leiden en om de samenleving goed te 
organiseren. 
De band met DAWN is stevig versterkt met veel persoonlijke contacten. 
De leden van DAWN moeten alle rompslomp rond de projecten goed 
opzetten zodat wij als goede ambassadeurs onze handen vrij hebben om 
de fondsen te werven in ons land. 
Een derde doel was het afronden van de projecten voor de noodhulp met 
geld van de Nederlandse kerken. 
En verder moesten we natuurlijk onze lopende projecten bekijken en 
plannen maken voor 2007. 
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Uitgangspunt voor ons werk is FUN (is plezier): wij beleven er veel plezier 
aan. Een bewust levend mens heeft kennelijk plezier als hij zich 
verantwoordelijk weet in de wereld en er naar vermogen wat aan probeert 
te doen. 

 de F staat voor Future en Fairness; we zijn gericht op de toekomst en 
proberen onze steun eerlijk te verdelen. 

 de U voor Unity in approach: eendracht; we willen goed samenwerken 
met anderen die Wajir helpen en ons aansluiten bij goed beleid. 

 de N voor Needy; we doen ons best voor hen die het meest behoeftig 
zijn. 

 

Onze partners in Wajir bestrijken vele facetten van de samenleving in 
Wajir, zoals onderwijs, vrede, gezondheidszorg, vrouwenemancipatie en 
nog veel meer. 
Al onze partners hebben de voorstellen voor hun eigen projecten voor 
2007 ontvouwd. Wij streven naar zoveel mogelijk samenhang tussen alle 
projecten met speciale aandacht voor: 

 de versterking van de positie van vrouwen 

 een goede organisatie en goed bestuur 
 toekomstmogelijkheden voor jongeren 

 

De samenhang tussen de vele projecten was niet moeilijk te vinden. 
Immers,droogte geeft armoede en armoede geeft conflicten. Een deel 
van de armoede is gebrek aan onderwijs en achterstelling van de 
vrouwen. Een goede gezondheidszorg is essentieel om de problemen op 
te lossen. Vooral de meest kwetsbaren zoals bejaarden, gehandicapten 
en jonge kinderen verdienen extra aandacht. 

 
 

Na de training ging de delegatie met terreinwagens naar Wajir, een zeer avontuurlijke tocht. 
Juist eind oktober was het gaan regenen, en niet zo’n klein beetje ook, het plensde dagen 
achtereen. 
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Wij werden ons ervan bewust hoe afgelegen en slecht bereikbaar Wajir is. De wegen werden 
in korte tijd onbegaanbaar. 
Onderweg zagen wij diverse malen hoe zware vrachtwagens vast liepen in de modder en hoe 
chauffeurs probeerden om elkaar te helpen. 
Je kunt je nauwelijks voorstellen wat dit voor gevolgen heeft voor de bewoners van al die 
eenvoudige hutten. 
Voor ons was het een openbaring om de omgeving van Wajir zo groen te zien. 
 

 

Wajir was groen! Ongelofelijk! Na jaren van vrijwel permanente, 
rampzalige droogte braken de plensbuien plotseling los. 
Binnen een week zag je overal grassprietjes uit het zand opkomen. 
Bomen en struiken, die dood en verdord leken, werden groen en kwamen 
vlot in bloei. De woestijn zal bloeien! Ook de mensen in de bijbelse 
oudheid moeten zich over dit wonder verbaasd hebben.  
Nooit geweten dat de omgeving van Wajir zo mooi kan zijn. Grote 
vreugde in Wajir. Er komt weer voedsel voor de dieren en omdat er 
duizenden dieren omgekomen zijn kunnen de overgebleven dieren hier 
wel een paar jaar mee vooruit. Binnen enkele maanden zal er weer melk 
zijn. Dan komt er een einde aan de honger. Dan kan er weer gewerkt 
worden aan de ontwikkeling van dit straatarme gebied. 
 

 

In Wajir hebben wij alle lopende projecten bezocht. Wat is er weer hard gewerkt! 
 
Van die lopende projecten betreft een groot deel onderwijs. 
De Furaha Mixed Day Secondary School (FMDSS) functioneert prima. Binnenkort krijgt de 
school de beschikking over een computerlokaal met 20 nieuwe computers. Hierdoor wordt de 
wereld voor deze leerlingen ontsloten. 
Alle bouwplannen voor de basisscholen zijn uitgevoerd en door ons bekeken. 
De meisjestoiletten van Bahati zijn nog in aanbouw,de materialen zijn er. 
De lokalen voor Furaha Primary en Jogobaru zijn nu voltooid. 
Ook werden scholen bezocht die al eerder voltooid waren: Bahati, Makoror en Got Ade.  
Daarnaast is de Wajir Girls Primary van Habiba bezocht: zij huisvest diverse gehandicapte 
meisjes en voor deze meisjes heeft de Stichting destijds geld gegeven voor de aanleg van 
geplaveide paden, zodat zij zich met hun rolstoelen over het terrein kunnen verplaatsen. 

 
DAWN heeft criteria ontwikkeld voor de prioriteitsstelling voor steun aan basisscholen zoals : 
 
1. kinderen die onder een boom les krijgen, hebben voorrang (foto pag. 12) 
2. verbetering sanitaire voorzieningen speciaal voor meisjes, want dit bevordert de deelname 

van meisjes aan onderwijs. De meisjes zijn zo verlegen dat zij niet naar het toilet durven 
als daar jongens in de buurt kunnen komen. Gevolg is dat zij hun plas ophouden of zelfs 
niet meer naar school gaan. 

3. gevaarlijke situaties voorkomen, zoals gebouwen die in kunnen storten. 
4. aandacht voor scholen die nog nooit steun hebben gekregen. 
5. aandacht voor de allerarmsten. 
6. evenwichtige verdeling onder de diverse clans 
7. ouderparticipatie en bijdragen van de bevolking aan de bouw zijn een pré 
 
Er zijn nog twee projecten, die in het laatste deel van 2006 konden worden gerealiseerd: 
meisjestoiletten voor de Wajir Volunteer School en de vervanging van ingestorte lokalen en 
meisjestoiletten van de Wagalla School. 
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Omdat de fondsen beperkt zijn, is besloten om de steun aan basisscholen vooralsnog te 
beperken tot het gebied van “Wajir Central”, een gebied met een straal van ongeveer 9 km uit 
het centrum van Wajir. In dit gebied bevinden zich trouwens ook de meeste schoolkinderen en 
95 (!) primary schools. 
DAWN is er erg op gebrand om de deelname van meisjes aan onderwijs drastisch te 
verhogen. Nu bedraagt dat aantal slechts ongeveer 10% in het hele district. Rondom Wajir- 
stad gaat dit in snel tempo beter . 
 

Bij de Dovenschool zijn de twee slaapzalen met keuken en sanitair klaar. 
Op het programma staat nog de omheining van het meisjesdeel met het oog op hun veiligheid 
en de bouw van de werkplaatsen voor houtbewerking en een naaiatelier. Ons beleid is om 
schoolmeubilair voor de andere scholen zoveel mogelijk door leerlingen van de dovenschool 
te laten vervaardigen.  
 

Ongeveer 10% van de leerlingen van de Furaha MDSS maakt gebruik van het Fee For Work 
Project. Zij dragen bij aan de samenleving door bijvoorbeeld bejaarden te helpen met het 
onderhoud van hun moestuinen. Zij vinden dat een eerlijk systeem. We vroegen hen welk 
ander leerzaam, sociaal en nuttig werk ze zouden willen doen. Ze noemden het aanleggen 
van een moestuin op school ( goedkopere betere schoolmaaltijden !), bomen planten en het 
opruimen van afval. Inmiddels kloppen ook andere scholen bij ons aan om mee te mogen 
doen aan het project. 
 

Zwerfafval en met name de vele zwarte plastic zakjes, die in de doornstruiken blijven hangen, 
vormen, een groot probleem. Bij verbranding komt Dioxine vrij. Geiten eten het plastic op . Dat 
verhindert hun darmwerking. Ze kunnen er zelfs aan doodgaan. 
In 2007 gaan we proberen leerlingen dit plastic te laten inzamelen. In ruil voor schoolgeld 
(middelbare scholen) of schooluniformen (basisschool). Een student van de Design Academy 
Eindhoven, Rick Claassen, ontwierp een zonnenoven waardoor van dit afval weer nuttige 
producten gemaakt kunnen worden, zoals golfplaat en gebruiksartikelen. Wij blijven zijn 
ontwikkeling met belangstelling volgen. 
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Bij ons bezoek aan de Jogobaruschool werden wij geattendeerd op een gehandicapte jongen, 
die met slippertjes aan zijn handen voort schoof in het zand. Na de basisschool kan hij door 
geldgebrek niet verder leren, terwijl de leraren zeggen dat hij een scherp verstand heeft. 
Hier moet toch iets voor te bedenken zijn. Zo’n jongen zou binnen het Fee For Work project 
de administratie van de inzameling van plastic kunnen doen. 
 
Zoals eerder gemeld is veel aandacht besteed aan Nomadic. Dit comité heeft na de droogte 
de kadavers opgeruimd en verbrand, van meer dan 5.000 dieren!  
Nomadic Health werkt verder, nu vooral aan gezondheidsvoorlichting via de village health 
committees. Daarnaast chloreren zij waterputten, geven zij trainingen aan “traditional birth 
assistants” (TBA’s) en beheren zij drie dispensaries (kleine gezondheidscentra met een 
basale apotheek). Het gebruik van deze centra moet nog beter kunnen. 

 
Zuster Teresanne gaat onverstoorbaar door met haar zorg voor de 220 grannies. Zij voorziet 
hen van voedsel, medicijnen en een beetje geld. 
Pastoor Alex was met verlof naar Spanje. Wij maakten kennis met zijn collega father 
Thaddeus uit Kenia. Hij was nog maar pas in Wajir en heeft ons geholpen bij het bezoeken 
van de projecten. Op die manier kon hij ook met veel mensen in Wajir kennismaken. De 
missiepost zet zich in voor het bouwen van waterputten. 
Een ander project van katholieke signatuur is de Revalidatiekliniek voor gehandicapte 
kinderen, de Rehab. 
Wij hebben de indruk dat de samenwerking met de plaatselijke bevolking duidelijk is 
verbeterd. Eerder bestond er nog wantrouwen jegens elkaar, maar hiervan lijkt wederzijds 
veel weggenomen. Wij hebben samenwerking bepleit met de drie health centers van Nomadic 
bijvoorbeeld om, middels rapportage van de TBA’s, vroegtijdig handicaps op te sporen. 
Ook hebben we samenwerking met de organisaties van gehandicapten besproken met het 
oogmerk dat de Rehab ook diensten aan volwassen gehandicapten kan leveren. De 
noodzaak van tijdige rapportage aan het Liliane Fonds en onze Stichting werd door ons 
benadrukt. 
Op het terrein van de katholieke kerk kweekt Mr. Mwangi zaadjes voor startende “farmers”.Hij 
kweekt jonge bomen van de Acacia voor Arabische gom, een project waar we veel van ver-
wachten. Mwangi was ooit kassier bij de bank. Maar kiest ervoor minder te verdienen en 
kleine ontwikkelingsprojecten in gang te zetten met de mensen. Geld wil hij nog niet van ons.  
 
De productie van “black stones”, de beroemde medicinale stenen, in feite actieve koolstof 
tegen beten van ongedierte, lag helaas stil. De gehandicapte Abdi Farah (als kind een 
beschermelingetje van de beroemde Annalena) was niet gezond en er waren 
communicatieproblemen. 
Wij hebben voor medicijnen kunnen zorgen. De Rehab maakte nieuwe beugels voor zijn 
verlamde benen. In de woestijn verzamelden we een stapel grondstof voor zijn stenen; botten 
van kamelen en giraffen. Hij kan weer aan de slag. Abdikadir, ons toegewijd hoofd van de 
Bahati School, houdt hem een beetje in de gaten en is zijn contactpersoon. 
 
En dan nog iets over Motherkind. 
Motherkind is een nog jonge organisatie, die staat voor vrouwenemancipatie, zoals afschaffen 
van de vrouwenbesnijdenis, tegengaan van vrouwenmishandeling, verhogen van deelname 
van meisjes aan onderwijs en het afschaffen van het uithuwelijken. 
Een van hun projecten is het verlenen van microkrediet aan vrouwenbesnijdsters op 
voorwaarde dat zij FGM (Female Genital Mutilation) zullen staken. 
Het systeem werd uitvoerig met hen besproken en zij stemden er mee in om zeer kleinschalig 
te beginnen. We verwachten hun voorstel. 
 
Het Wajir Peace and Development Agency ziet nog steeds kans om de vrede in het district te  
bewaren. Met hun Rapid Response Teams, interventieteams bij geweld, kunnen zij 
conflicten snel en vreedzaam oplossen: een essentiële voorwaarde voor ontwikkeling. 
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Ook het vredesonderwijs is een belangrijk project. Op de meeste middelbare scholen wordt 
vredesonderricht gegeven door daarvoor opgeleide leraren. 
Deze aanpak lijkt zeer doeltreffend en het is de bedoeling om het project uit te breiden naar 
basisscholen. Er wordt sterk de nadruk gelegd op fatsoen, omgangsvormen, tolerantie en 
discipline. Het is indrukwekkend om mee te maken hoe leiderschap wordt ontwikkeld op grond 
van moreel gezag. We zoeken naar mogelijkheden om tussen scholen in Wajir en in 
Nederland uitwisseling en “leren van elkaar” te bevorderen.  
 
Een turbulent jaar dus, maar ook een jaar met veel impulsen om mee te blijven helpen aan de 
ontwikkeling van Wajir. 
 
 
 
Draagvlak in Nederland 
 
Gelukkig hebben we in Nederland en ook daarbuiten een trouwe achterban van geldgevers. 
Elke keer is het weer bijzonder om te zien hoeveel mensen ons een warm hart toedragen, 
scholen, kerken, serviceclubs, maar ook heel veel particulieren.  
Heel bijzonder is bijvoorbeeld de bijdrage van een aantal “pianoscholen” in de regio 
Amsterdam, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis : voorspelen dus voor Wajir! 
En ook een tennisclub , de HLTC in Heerde, die met een toernooi en een jubileumactie ( wijn 
drinken voor Wajir!!) een substantiële bijdrage leverde voor Wajir,  
Of de JuniorKamer Heerde, Epe en omstreken, die met een soort monopolyspel, het 
“Hessenspel” een fors bedrag bijeenbracht. Toepasselijk dat we de opbrengst deelden met de 
Schaapskudde Heerde/Epe, ook een vorm van pastoralisme. 
En als klap op de vuurpijl een zeer forse bijdrage van het farmaceutisch bedrijf NovoNordisk 
BV te Alphen a/d Rijn: een bijdrage uit een kerstactie van het personeel plus een bijdrage van 
het bedrijf zelf en hun leveranciers. Het was een hartverwarmende actie zo aan het eind van 
het jaar! 
 
 
Financiële verantwoording 
 
In 2006 werd aan donaties verworven: € 55.000,- Dit werd door Impulsis verdubbeld.  
Er werd echter in 2006 meer aan projecten uitgegeven, doordat er nog een reserve was van 
het afgelopen jaar. 
De volgende uitgaven zijn gedaan, waarbij een beperkt deel van het geld ook is onttrokken 
aan een al langer bestaand legaat (het zgn. Altenafonds) 

 

Onderwijs, vooral scholenbouw    €  75.000,- 
Grannies en Fee For Work (studiegeld)   €  17.500,- 
Training, opleiding, draagvlakverbreding   €  54.000,- 
Vredesactie, DAWN      €  25.000,- 
Rehab, samen met het Lilianefonds    €  14.000,- 
Noodhulp (Droogte)      €    9.000,- 
Reiskosten (voor zover niet privé gedragen)  €    6.000,- 
Website, drukwerk etc     €    2.000,- 
 
Van de actie “Geef Water, Geef Leven” ging € 60.000,-- via ACT, de noodhulpvleugel van de 
Wereldraad van Kerken, via de Anglicaanse Kerk van Kenia, naar onze partners . 
Bovenstaande cijfers zijn afgeronde bedragen, een volledig accountantsrapport is op te 
vragen via info@wajir.org. We proberen de geringe overhead en noodzakelijke reiskosten 
zoveel mogelijk te beperken. Bestuursleden dragen zelf de reiskosten, alleen de reiskosten 
van de adviseur/trainer en van een vrijwilliger als Daniëlle Fontijn worden betaald vanuit de 
Stichting en zijn meestal weer gedekt door speciale giften. 

mailto:info@wajir.org
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Tenslotte 
 
Tijdens ons bezoek kwamen wij geregeld de naam van Annalena (1943-2003 ) tegen en het 
lijkt ons gepast om dit jaarverslag te besluiten met een hommage aan haar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annalena, in de voetsporen van een martelares. 
 

Natuurlijk hadden we eerder van haar gehoord; Annalena, weldoenster in 
Wajir. Maar toen, tijdens de training van ons partnercomité, inten-sievere 
en meer persoonlijke contacten ontstonden, viel haar naam geregeld en 
met groot respect. 
Daar kwamen de verhalen en de persoonlijke belevenissen:natuurlijk 
haar grote zorg voor de armen, de gehandicapten, de tbc-patienten. Ook 
haar rol bij de oprichting van de revalidatiekliniek en (op verzoek van de 
Wereld Gezondheids Organisatie WHO) het tuberculosedorp. 
Maar het meest spraakmakend was haar rol tijdens het bloedbad van 
Wagalla in 1984. 
Het werd verteld door Rachid, het hoofd van de Makororschool. Hij was 
erbij en hij heeft Annalena geholpen toen zij met gevaar voor eigen leven 
in de bush op zoek ging naar slachtoffers en de gewonden meenam ter 
verpleging en de overledenen om begraven te worden. De vader van 
Rachid en andere familieleden behoorden tot de slachtoffers. 
Het bloedbad met 500 doden en 2000 vermisten werd aangericht door 
Keniaanse soldaten, die hun slachtoffers eerst gruwelijk martelden. 
Voor de toenmalige Keniaanse overheid was Annalena een lastige 
getuige en zij werd dan ook een jaar later verbannen. 
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Zij vertrok naar Borama in Somalië, waar zij een centrum stichtte voor 
tbc-patienten, gehandicapten en doven. Zij zorgde voor onderwijs voor de 
armen.In juni 2003 kreeg zij hiervoor de Nansen Vluchtelingen Prijs van 
de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, die zij 
aarzelend en bescheiden accepteerde uit handen van Ruud Lubbers. 
Op 5 oktober 2003 werd zij vermoord, vlak voordat eindelijk een proces 
over het bloedbad zou worden gevoerd. Haar familie en naasten zeggen 
hierover:.. “het is niet belangrijk te weten wie haar doodde en waarom. 
Belangrijk is dat ze haar moordenaar vergaf, nog terwijl hij schoot. Want 
zo was ze”… 
Haar as werd uitgestrooid op het terrein van de revalidatiekliniek in Wajir. 
Een kleine plaquette in de hermitage aldaar herinnert aan haar. 
Er bestaat een Engelstalig boekje van en over haar, uitgegeven door een 
Italiaans antihongercomité, waarmee we contact hebben gezocht en 
zuster Maria-Teresa was ontroerd toen zij hoorde, dat de nagedachtenis 
aan Annalena Tonelli leeft en dat onze partners en onze Stichting in haar 
voetsporen verder proberen te gaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
We besluiten met de vertaling van een gedicht van Sylvie Germain geciteerd in het boekje 
over Annalena: 
 
 
 

“De nacht is nog niet ten einde. 
Zo velen nemen de wapens op, 

vol van haat en geweld. Anderen zullen de Heilige Boeken open doen… 
Dus moeten we luisteren en volgen in de voetstappen van mannen 

en vrouwen die op weg zijn gegaan 
onder een lege hemel vergezeld van een verborgen God, brengende de dageraad. 

Hun getuigenissen zijn als kampvuren in de nacht: 
het is niet genoeg ons er even in het voorbijgaan aan te warmen, 

we moeten er aandachtig naar kijken, ze onderhouden, groter maken, 
zodat de vonken mogen branden waar de wind ze ook maar brengt.” 

 
 
 

The night goes on 
Those who take up arms are so many 

full of hate and violence. Others will open the Sacred Books… 
So we need to listen and to follow in the footsteps of men 

and women who have set out 
under an empty sky taking a hidden God, bringing dawn (!). 

Their testimonies are like campfires in the night: 
it is not enough to warm us for a moment, in passing, 

we must watch them, keep them, spread them, 
so that the sparks may burn wherever the wind takes them. 
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