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Stichting en bestuur 

 

Bestuurssamenstelling : 

 

Ad Groeneveld, voorzitter 

Simon Verhoeven, secretaris-penningmeester 

Inge Gransbergen, bestuurslid 

Janneke Peelen, bestuurslid 

Rosalin van Schie, bestuurslid 

Elly Thuring, bestuurslid 

 

Simon Verhoeven heeft eind 2009 zijn werkzaamheden voor de Stichting beëindigd. 

Hij is één van de oprichters en wij zijn hem dankbaar voor zijn inspanningen. Inge 

Gransbergen zal hem voorlopig als secretaris-penningmeester opvolgen. 

 

 

Verder zijn aan de Stichting verbonden: 

 

Henk van Apeldoorn, consulent en trainer. 

Jaap van Beesten is onze vaste notulist en samen met Evert Kruithof verzorgt hij ook de 

opmaak van het jaarverslag 

Rosalie van Vliet heeft het werk van Maarten Peelen, verzorging website, overgenomen.  

 

Het is nu al dertien jaar geleden dat de Stichting Welzijn Wajir (SWW) werd opgericht. 

Een vijftal huisartsen had via de Rotary gedurende anderhalve maand medisch werk 

verricht in Wajir, noordoost Kenia. Omdat ze erg waren geschrokken van de rampzalige 

toestand, besloten zij de straatarme droge woestijnregio meer structureel te gaan 

helpen. 

De Stichting Welzijn Wajir heeft in de loop van de tijd een groot veranderingsproces 

ondergaan, waarbij noodhulp plaats maakte voor training van de lokale bevolking om zo 

zelf hun vaak moeizame bestaan te kunnen verbeteren. 

De oprichting van ons partnercomité  DAWN -Development Agency Wajir the Netherlands 

- in 2006 was een mijlpaal. In DAWN zijn lokale vertegenwoordigers gaan samenwerken 

voor beter onderwijs, water, sanitatie en basale gezondheidszorg. 

In een langzaam groeiproces wordt de verantwoordelijkheid daar gelegd waar hij hoort. 

Naast training van de bevolking worden samen met de lokale partners ook nog steeds 

zeer concrete projecten zoals scholenbouw en het slaan van waterputten uitgevoerd. 

 

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

Gemeente De Ronde Venen. De Stichting is partner van Impulsis. Zij is Impulsis zeer 

erkentelijk voor de voortdurende steun zowel materieel als inhoudelijk kritisch en 

stimulerend. 

 

De Stichting heeft ten doel: 

 

a) 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. 

 

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. 

 
2009 

 

Werkbezoeken zijn voor de Stichting altijd weer stimulerende momenten. Het contact 

met de partners, het zien van de voortgang en het aanknopen van nieuwe contacten 

geven de bestuursleden nieuwe energie. 

In 2009 zijn er twee werkbezoeken en een onderzoeksreis geweest. 

 

In januari ging een delegatie van het bestuur bestaande uit Henk, Inge, Elly, Rosalin en 

Ad op werkbezoek naar Wajir. Als gast ging Liesbeth Muurling mee. Zij is een 

professionele manager, adviseur en coach in de gezondheidszorg en heeft vooral 

interesse in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Zij ging mee om zelf ervaring op 

te doen, maar het bestuur heeft ook kunnen profiteren van haar deskundigheid. 

Aan het eind van het werkbezoek kwamen drie experts van de Stout Groep ons 

vergezellen. De Stout Groep is een groep interim-managers met het hoofdkantoor in 

Echteld (Betuwe). Deze organisatie wil maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 

en zij zochten een project in Afrika. Doel van hun bezoek was om te onderzoeken of zij 

met hun expertise iets voor ons en voor de mensen in Wajir konden gaan betekenen. Na 

hun bezoek kozen zij uit de twee geselecteerde projecten voor Wajir. 

Al in 2009 heeft dit commitment grote waarde gehad, waarover later in dit verslag. 

Het verslag van dit werkbezoek komt binnenkort op onze vernieuwde website. 

 

Simon Verhoeven en zijn vrouw Ans brachten in februari een bezoek aan Wajir. Hun 

reisverslag begon met: Na vier jaar weer in Wajir; wat een veranderingen! 

 

Henk heeft in augustus een derde bezoek aan Wajir gebracht. 

Zijn bevindingen zullen, net als het januaribezoek, bij de respectievelijke onderwerpen 

besproken worden. 

 

In 2009 is in Kenia een grote volkstelling gehouden. De resultaten van deze telling 

kunnen van grote invloed zijn op de verdeling van het nationale budget. Tot op heden 

zijn de uitkomsten van deze telling nog niet bekend. 

De stroomversnelling van de ontwikkelingen in Wajir en de ontluikende mogelijkheden 

om daar meer te betekenen dan ooit te voren, leggen een flinke druk op het bestuur. We 

ervaren hoe de contacten veranderen en er nieuwe mogelijkheden zijn om samen met 

belangstellenden te ontdekken wat de problemen van de toekomst zijn en hoe mensen 

daar greep op kunnen krijgen. 

 

Els van Lier is een masterstudent van de Universiteit van Gent (België). Zij heeft in juni 

haar afstudeeronderzoek in Wajir uitgevoerd. Zij deed onderzoek naar de relatie tussen 

klimaatverandering en vrede. Beide onderwerpen zijn in Wajir aan de orde. 

Eind 2009 is het rapport van Els verschenen. Haar conclusies komen sterk overeen met 

de opvattingen van de Stichting. Haar rapport kan op verzoek per mail worden 

toegestuurd en is binnenkort ook via onze website te lezen. 

 

Trainingen 

 

In ontwikkelingswerk zijn deskundigheidsbevordering en trainingen essentieel om 

optimale resultaten te bereiken op langere termijn. 

In 2009 is er veel getraind; in de eerste plaats binnen het bestuur, in de tweede plaats 

bij onze partners in Wajir en in de derde plaats door mensen in Nederland die voor Wajir 

actief willen zijn of er naar uitgezonden willen worden. 

De deelname van Liesbeth Muurling aan het werkbezoek heeft geresulteerd in haar 

aanbod om het bestuur te coachen. We hebben onze doelstellingen en werkzaamheden 



kritisch onder de loep genomen. Het ziet er naar uit dat de behoeften van en de 

mogelijkheden in Wajir de capaciteit van het bestuur kunnen gaan overstijgen en dat 

gezocht moet worden naar vrijwilligers die deeltaken in Wajir gaan uitvoeren. Voor de 

Stichting is dit een nieuwe uitdaging die om aanpassing van de werkwijze vraagt. 

Liesbeth heeft deze trainingen gedegen en enthousiast geleid. Hartelijk dank Liesbeth! 

 

Tijdens zijn bezoek in augustus heeft Henk de leden van DAWN weer getraind in het 

bijsturen van hun organisatie, die nog altijd moeite heeft met het zelfstandig opereren. 

Ook heeft hij een training burgerschapskunde voor jongeren georganiseerd.  

 

De Stichting heeft trainingen ‘Wajirologie’ gegeven aan belangstellenden zoals leden van 

de Stout Groep en aan mogelijke Wajirgangers. In deze trainingen werd informatie 

gegeven over de situatie in Wajir, de achtergronden, leefwijze en tradities, godsdienst, 

cultuur, economie, klimaat, veiligheid etc. 

Van deze belangstellenden is Els van Lier werkelijk naar Wajir gegaan. Jaap en Sanne 

zijn in de zomer van 2009 naar Nairobi vertrokken. We hopen dat zij ook vanuit daar van 

nut kunnen zijn voor Wajir. 

 

In het licht van de toekomst is het de bedoeling dat de inhoud van deze cursus als een 

pakket klaar ligt en zonodig kan worden aangepast aan een bepaalde groep cursisten. 

Ook lijkt het wenselijk om de informatie in brochurevorm voor geïnteresseerden 

beschikbaar te maken. 

 

 

Contacten 

 

Zoals gezegd bestaat in Nederland een belangrijk contact met de Stout Groep. 

Er is een proces gaande van matchen van de behoeften in Wajir en de deskundigheid en 

de bereidheid tot inbreng van de experts van de Stout Groep en hun relaties. 

 

In Kenia is de band met Zijne Excellentie Minister Mohamed Elmi van het ministerie voor 

ontwikkeling van het noorden en de droge gebieden en zijn assistente Izzy Birch 

versterkt. Alles wijst er op dat SWW ook steeds meer contact met en invloed krijgt op 

het lokale en regionale bestuur met name in de persoon van onze consulent Henk van 

Apeldoorn. 

Natuurlijk is er een intensief contact met onze partner DAWN en wel vooral met Abdi 

Billow, secretaris en coördinator. 

Father Thaddeus van de katholieke missie, met wie we veel samenwerkten, is eind 2009 

uit Wajir vertrokken en opgevolgd door Father Pedro. De eerste contacten met hem 

verlopen prima. 

 

 

Veiligheid 

 

Wajir is bekend om zijn vredesproces. Mensen uit Wajir (een vrouwengroep en een 

jeugdgroep) zijn met hulp van Kerkinactie ingezet om Kenianen uit de conflictgebieden te 

helpen met het opzetten van zo’n vredesproces. Hierover is een film gemaakt waarover 

later meer. 

Mevrouw Dekha Ibrahim- grondlegger voor de vrede in Wajir- heeft opnieuw een 

belangrijke vredesprijs gekregen. In januari 2010 wordt haar in Wiesbaden (Duitsland) 

de Hesse Peace Prize uitgereikt. 

Des te verdrietiger is het dat in december een poging is gedaan door infiltranten uit 

Somalië om zuster Teresanne te kidnappen. Gelukkig is zij door krachtdadig optreden 

van haar zelf en van de plaatselijke politie ongedeerd gebleven, maar de goede reputatie 

van Wajir als veilig oord heeft, door buitenstaanders weliswaar, toch een deuk 

opgelopen. Teresanne verblijft op het moment van schrijven van dit verslag veilig in 

Nairobi. Het is onzeker (ook gezien haar leeftijd) of zij naar Wajir zal kunnen terugkeren. 



Voor de Stichting heeft dit gevolgen voor eventuele uitzendingen. We zullen de situatie 

nauwlettend in de gaten houden. 

Henk van Apeldoorn probeert om het vredeswerk in Wajir onder de aandacht te brengen 

van de Nederlandse ambassade en van grote internationale organisaties. 

 

 

Onderwijs 

 

Onderwijs blijft een speerpunt van de Stichting. Zonder goed onderwijs is ontwikkeling 

ondenkbaar, zeker gezien de enorme achterstand die gebieden zoals Wajir hebben qua 

infrastructuur en menskracht. De deelname aan onderwijs is nog steeds schrikbarend 

laag, ook voor Afrikaanse begrippen, met name voor meisjes. 

 

Voor het basisonderwijs is de Stichting op kleine schaal doorgegaan met de bouw van 

klaslokalen en toiletten, vooral meisjestoiletten, omdat om culturele redenen het 

ontbreken van aparte toiletten voor meisjes vaak een belemmering vormt om naar 

school te gaan. 

Tijdens ons werkbezoek konden we met regionale autoriteiten een meisjesslaapzaal 

openen in Tarbaj, een dorp ten noorden van Wajir, in een gebied waar veel nomaden 

rondtrekken. Zonder deze slaapzaal konden meisjes daar niet naar school. 

Deze slaapzaal, de Mama Ans Dormitory, is geschonken door een mevrouw uit Wilnis.  

Aan het eind van ons werkbezoek hebben wij de Bangalschool bezocht. Deze ruimte 

gevormd door takken is een school voor 200 leerlingen. 

De bouw van klaslokalen heeft in de ogen van ontwikkelingsorganisaties geen hoge 

prioriteit. Alom bestaat de opvatting dat capaciteitsopbouw belangrijker is dan de 

infrastructuur. De Stichting is toch beperkt doorgegaan met bouwen, omdat er in deze 

regio veel te weinig scholen zijn. 

  

Vele malen was de Polytechnische school onderwerp van gesprek. De school is nu 

nauwelijks functioneel, terwijl hij in theorie belangrijk is voor de ontwikkeling van Wajir 

en de toekomst van jongeren.  

Als oorzaken worden genoemd:  

 slecht management (de overheid wil dit verbeteren) 

 de excentrische ligging van het complex  

 de mentaliteit van nomaden die niet gewend zijn een ambacht uit te oefenen. 

SWW heeft suggesties gedaan voor beter functioneren en zal de gang van zaken op de 

voet volgen. 

 

De school voor dove kinderen heeft in 2009 van SWW geld gekregen voor de aanschaf 

van gereedschap in de timmerwerkplaats. 

 

Wij zien dat het secundaire onderwijs uitbreidt. ‘Onze’ Furaha Secondary School 

functioneert prima. 

Met hulp van de Turing Foundation kon dit jaar een bibliotheek annex huiswerkruimte 

worden gerealiseerd, zodat met name meisjes daar hun huiswerk kunnen maken. 

De formule van deze dagschool is succesvol door de lagere kosten. 

In Wagberi, een andere arme wijk in Wajir, is ook een middelbare dagschool gekomen. 

Wij hebben deze school kort bezocht, maar er is nog geen verder contact. 

Er bestaan plannen om ook in Makoror een gemengde dagschool op te richten. 

De Stichting werkt goed samen met deze bevolkingsgroep, die indertijd na bloedbaden 

elders in Kenia berooid naar Wajir zijn gevlucht. Veel kinderen uit dit deel van Wajir 

worden geholpen met het Fee For Work Project (FFW). 

Minister Mohamed Elmi heeft de Stichting gevraagd om te helpen met de oprichting van 

deze middelbare school.  

De Wajir High school is in het bezit van een flinke werkplaats voor hout- en 

metaalbewerking. Jarenlang was deze werkplaats ongebruikt door het ontbreken van 

leraren. De minister stimuleert het aanleren van een ambacht en heeft ons gevraagd om 



deze werkplaats weer operationeel te maken. Dank zij –opnieuw- de Turing Foundation is 

dit in 2009 gebeurd. 

 

In 2008 is veel overlegd over de noodzaak en de mogelijkheden van tertiair onderwijs. 

Geleidelijk komt dit proces op gang. Er is een stichting gevormd voor het Annalena 

Instituut voor onderwijs in de gezondheidszorg. Een belemmering is nog dat het  

ziekenhuis in Wajir onvoldoende is geëquipeerd om erkenning als opleidingsziekenhuis te 

krijgen. De contacten met de ministeries in Nairobi hierover gaan door. 

Mevrouw Dekha Ibrahim is gestart met de oprichting van een Vredesinstituut in Wajir. Zij 

besteedt het geld, dat bij haar vredesprijzen hoort hieraan. Studenten van de  

Hogeschool Rotterdam hebben een plan voor zo’n instituut ontworpen. 

Eind 2009 kreeg minister Mohamed Elmi  het groene licht van de minister van onderwijs 

voor de start van het Wajir Institute for Science and Technology (WIST). Als al deze 

plannen zijn gerealiseerd, betekent dat een grote sprong voorwaarts voor de jeugd in 

Wajir en misschien ook wel voor ver daarbuiten. 

 

Het Fee For Work project geeft aan veel kinderen de mogelijkheid om naar een 

secundaire school te gaan. Bij de toekenning wordt geprobeerd om voorrang te geven 

aan meisjes. Als tegenprestatie wordt onder andere gewerkt aan herbebossing met 

behulp van de heer Mwangi van de katholieke missiepost. Het schoolgeld ( Fee) is 

bedoeld voor dagonderwijs en niet voor internaatskosten, die wij graag willen beperken 

tot leerlingen die om geografische redenen niet naar school kunnen. 

 

 

Water, Sanitatie en Milieu 

 

Schoon en veilig water is voor iedereen essentieel. Dat geldt zeker voor 

nomadengebieden zoals Wajir. Onder Wajir-stad ligt een ellipsvormig bekken van slecht 

doordringbare klei. Daarin ligt steeds een voorraad water en daarom was Wajir altijd een 

oase in de woestijn. Het is belangrijk om dit water te beschermen tegen verontreiniging. 

Het gebruik van waterputten, die het water niet contamineren is daarbij belangrijk. 

Hiervoor is een zogenaamde touwtjespomp ontwikkeld, die het water door een pijpje in 

de afdekking van de put naar boven brengt zonder dat er vuil of fecaliën in de put 

komen. Deze touwtjespompen zijn minder duur en minder kwetsbaar dan de metalen 

handpompen. 

Verder moet er een goede sanitatie zijn. Het kwam SWW ter ore dat de minister plannen 

had voor de aanleg van riolering in het centrum van Wajir. Hij had dit tijdens zijn 

verkiezingscampagne beloofd en bovendien lijkt het een voorwaarde voor buitenlandse 

investeerders om een abattoir in Wajir te financieren. 

Al snel zagen wij grote bezwaren tegen dit plan, zowel van technische als van financiële 

en sociale aard. Wij hebben deze bezwaren uitgebreid met de minister en met leiders in 

Wajir besproken. Han de Niet van de Stout Groep heeft veel energie en tijd gestopt in 

het bestuderen van alle plannen en bevestigde onze opvatting. 

Met het geld dat uitgegeven zou worden voor slechts een klein gedeelte van de bevolking 

is het mogelijk om heel Wajir te kunnen voorzien van milieuvriendelijke Ecosantoiletten 

en touwtjespompen! De omroepvereniging VARA levert hier een bijdrage aan. 

Eind 2009 hebben wij goede hoop gekregen dat de minister dit rioleringsplan laat varen 

en kiest voor de Ecosantoiletten. Hiermee is Wajir voor een financieel debacle gespaard. 

In 2009 hebben we met steun van Kootje Foundation een pilot uitgevoerd voor de bouw 

van Ecosantoiletten. De resultaten zijn positief. 

SWW heeft ook in 2009, dank zij steun van de Rotary Club Mijdrecht, de katholieke 

missiepost kunnen helpen bij de bouw van waterputten. Mr.Mwangi van de katholieke 

parochie werkt aan herbeplanting/herbebossing om de voortgaande erosie tegen te gaan. 

Bij het plaatsen van een waterput worden jonge boompjes geplant. Aan anderen 

verschaft hij voor een laag tarief plantjes. 



Wij hebben bij enkele scholen boomaanplant gezien. Bij één school heeft elke leerling 

zijn eigen boom, die hij dagelijks tweemaal water moet geven. De leerling met de 

hoogste boom krijgt een prijs. 

Ook op de gemeentewerf en bij Makoror zagen we kwekerijtjes van boomplantjes. 

De moestuinen in Wagberi functioneren nog steeds.  

 

Het plasticafval blijft zorgen baren. Het zonnenovenproject is in Wajir nog niet 

operationeel. De vrees bestaat dat veel plastic wordt verbrand bij gebrek aan goede 

afvoer of verwerking. Verbranding geeft risico van dioxineverontreiniging van lucht en 

water. Frequent hebben we er op gewezen dat plastic verzameld en begraven moet 

worden totdat verwerking mogelijk is. 

Wij vernamen dat in enkele plaatsen in de omgeving van Wajir (zoals in Griftu) het 

plastic radicaal is afgeschaft door een verbod van de plaatselijke overheid. Dit is een 

gegeven dat meer aandacht verdient. 

 

 
Gezondheidszorg. 
 

Het is bekend dat vrouwenbesnijdenis, Female Genital Mutilation (FGM) een grote invloed 

heeft op het leven van vrouwen en een grote oorzaak is van moeder- en kindsterfte rond 

de bevalling. SWW heeft achter de schermen pogingen om dit fenomeen af te schaffen 

gesteund  en zal blijven zoeken naar aangrijpingspunten om FGM verder uit te bannen. 

Ons is verzekerd (mondelinge mededeling) dat driekwart van de meisjes niet meer wordt 

besneden. Wij kunnen dit niet controleren, maar wij constateren wel dat het onderwerp 

goed bespreekbaar is en dat zelfs jonge mannen als vrijwilliger op basisscholen les geven 

om te wijzen op de gevaren en nadelen van FGM. 

 

Juist om dit verschijnsel heeft SWW de training van TBA’s (Traditional Birth Assistants) 

gesteund. Deze‘ blote voeten vroedvrouwen’, die zonder opleiding of uitrusting 

bevallingen moeten leiden in primitieve omstandigheden waren heel enthousiast over 

deze opleiding. Inmiddels gaat het ministerie van gezondheid het werk van TBA’ s tegen, 

omdat er een besluit is genomen dat alleen bevoegde verloskundigen bevallingen mogen 

leiden. Helaas zijn die nauwelijks beschikbaar. Bovendien hebben vrouwen in Wajir 

moeite met de hulp van mannelijke nurses. 

SWW is in contact met de autoriteiten om naar oplossingen te zoeken. 

 

De zorg voor gehandicapten is nog versnipperd. De Revalidatiekliniek voor gehandicapte 

kinderen lijkt, ondanks gebrek aan menskracht, beter te functioneren dan in het 

verleden. Plannen om jonge vrijwilligers in te zetten als assistent-trainer en om hen te 

belonen met studiebonnen (Vouchers For Learning) konden nog niet worden gerealiseerd. 

SWW heeft een aantal malen contact gezocht met de grote landelijke organisatie voor 

gehandicapten ADPK. Hun belofte om Wajir in hun programma op te nemen is nog niet 

ingelost. SWW is van plan om tijdens het werkbezoek van Henk in januari 2010 de 

organisatie van gehandicapten in Wajir op te pakken en om Wajir opnieuw onder de 

aandacht van ADPK te brengen. 

Het bestuur ziet uit naar uitbreiding met een bestuurslid met belangstelling voor 

gehandicaptenzorg in ontwikkelingslanden. 

 

Drugs (Miraa) vormen een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Niet alleen gaat 

er heel veel geld aan verloren (dagelijks KSh 2 miljoen = € 20.000,=), maar het zorgt 

ook voor ernstige psychische en lichamelijke gezondheidsklachten en leidt tot sociale 

problemen. Gezinnen worden ontwricht en agressiviteit door het gebruik van Miraa leidt 

tot onveiligheid en criminaliteit in de samenleving. Werkloosheid lijkt een belangrijke 

risicofactor voor het gebruik van Miraa. 

De jeugdgroep is al actief in de voorlichting tegen Miraa. Een zinvolle levensinvulling voor 

jongeren en alternatieve middelen van bestaan voor de handelaren in Miraa zijn 

belangrijke voorwaarden voor de vermindering van het gebruik.  



 

Bij bezoek aan de Grannies (ouderen) zijn altijd weer de vele gezondheidsproblemen als 

oogproblemen en gewrichtsproblemen van deze oude vrouwen indrukwekkend. Zuster 

Teresanne volhardde tot aan haar poging tot ontvoering nog steeds in de zorg voor deze 

mensen door het verschaffen van voedsel, thee, medicijnen en een zakcentje. Als zij met 

dit werk zou gaan stoppen, kunnen andere zusters uit Nairobi dit project overnemen. 

 

Met de gehele bestuursdelegatie van SWW bezochten we Makoror. In 2008 is hier het 

Makoror integrated Health, Hygiene & Sanitation project opgestart. Behalve dit project 

heeft SWW eerder in Makoror een lagere school gebouwd. In december 2008 hebben zij 

trainingen gekregen over water, santitatie en hygiëne. In 2009 zijn met geld van Kootje 

Foundation Ecosantoileten neergezet (zie water en sanitatie). Eveneens met geld van 

Kootje Foundation zal in 2010 een gezondheidskliniek voor het geven van basale 

geneeskunde worden gebouwd. 

 

 

Jeugd 

 

Ook de jeugd vormt één van de speerpunten voor SWW. Uit onderzoek is gebleken wat 

een negatief zelfbeeld de jongeren hebben en hoe uitzichtloos zij hun situatie ervaren. 

Voor SWW zijn jongeren vooral de leiders van morgen en eigenlijk al van vandaag. 

Sommige jongeren zijn actief voor hun samenleving; zij geven les op school over 

onderwerpen als HIV/Aids, over vrouwenbesnijdenis en over drugsgebruik. 

SWW probeert contacten te leggen tussen de jeugd en de leiders en de autoriteiten. Aan 

Dawn is gevraagd om een jeugdlid op te nemen in hun organisatie. Het is onze bedoeling 

om hen steeds meer bij de plannen te betrekken. 

In Nairobi studeert een groep jongeren aan de school voor de journalistiek. Met hen 

hebben we gesproken over de mogelijkheid van een tijdschrift of krant voor de jeugd in 

Wajir met het doel om hen te informeren en te motiveren om aan hun toekomst en de 

toekomst van Wajir te werken. Zij hebben de suggestie opgepikt en inmiddels zijn twee 

edities van “Wajir Live” uitgebracht. 

Wij zijn onder de indruk van de kwaliteit van de artikelen en van hun moed om gevoelige 

onderwerpen aan te snijden. De edities zijn op verzoek via email te verkrijgen. Wij zijn 

nog op zoek naar een uitgever of instantie die dit tijdschrift wil steunen.  

De redactie heeft goede contacten met de medewerker van het lokale radiostation, dat 

begin 2010 moet gaan uitzenden. 

Met deze twee media hebben we veel in handen om de bevolking van Wajir in de nabije 

toekomst te kunnen informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen. 

Vanuit deze jeugd komen goede impulsen en initiatieven zoals “Wajir United” om het 

denken in clans om te buigen naar denken voor heel Wajir. 

SWW zoekt in Nederland nog naar sportverenigingen die de kinderen in Wajir willen 

helpen om ook te kunnen sporten. 

Eind 2009 kon weer een groep jongeren uit Wajir deelnemen aan de landelijke Kenyan 

Pastoralist Week (KPW) in Nairobi. Dit is een congres voor jongeren uit nomaden-

gebieden. Voor het opheffen van het isolement en voor het leggen van contacten is dit 

congres waardevol voor de jeugd van Wajir. 

 

 

DAWN 

 

Onze partner in Wajir DAWN bestaat nog steeds uit een kleine groep van 

contactpersonen. Het blijkt nog altijd moeilijk om hier een deskundige en slagvaardige 

organisatie van te maken. Het geheel drijft vooral op Abdi Billow, onze belangrijkste 

contactman. Tijdens zijn werkbezoek in augustus heeft Henk met de DAWNleden 

overlegd. Afgesproken is dat wordt geprobeerd om meer mensen in werkroepen bij 

DAWN te betrekken. Nog altijd wreekt zich hier de grote achterstand in ontwikkeling en 

het geringe aantal mensen met een adequate opleiding. 



Er zal nog veel tijd en energie in het versterken van DAWN moeten worden gestoken. 

 

 

PR 

 

Zeker ook met het oog op de toekomst is een goede PR belangrijk. 

Het bestuur is begonnen met de verbetering van de website. Hiervoor is de hulp van 

Rosalie van Vliet uit Wilnis ingeroepen. Marion Thuring verzorgt de vertalingen in het 

Engels van onze jaarverslagen en nu ook van de vernieuwde website. Dit is vooral van 

belang voor DAWN en de autoriteiten in Kenia.  

Verder zijn wij van plan om een cursuspakket te maken zodat niet bij elke cursus weer 

veel tijd moet worden besteed aan het samenstellen daarvan. Ook zijn wij van plan om 

weer een nieuwe folder te maken met een beknopte beschrijving van Wajir en SWW. 

Onze etalage in Wilnis op de hoek van de Dorpsstraat en de Stationsweg wordt goed 

bekeken. Elke twee maanden proberen we een ander onderwerp onder de aandacht te 

brengen. Met onze artikelen in De Nieuwe Meerbode bereiken we een nog grotere kring 

belangstellenden. 

In 2009 is door Klaarwakker Producties (Dirk Verhoeven en Pepijn Krone) een film 

gemaakt over de groep jongeren uit Wajir die naar Naivasha zijn gereisd om daar te 

helpen met het opstarten van het vredesproces na de bloedige conflicten in 2007. 

De film heet “Nabat from Wajir” (Nabat= vrede). Volgend jaar is hij voorzien van 

ondertiteling en op verzoek te verkrijgen tegen vergoeding van de kostprijs. 

 

 

Wajir 100 

 

In 2012 bestaat Wajir formeel 100 jaar. De overheid heeft SWW gevraagd om mee te 

denken bij het organiseren van de herdenking. 

Diverse ideeën zijn al opgedoken; aandacht voor de geschiedenis van Wajir zoals een 

museum, het opschrijven van de verhalen van de ouderen over het leven in Wajir 

vroeger, aandacht voor de mogelijkheden van toerisme en aandacht voor ‘Wajir Groen’.  

 

Tenslotte 

 

Het bestuur van de Stichting Welzijn Wajir heeft FUN, plezier in het werk. 

FUN staat bovendien voor Future (toekomst) Unity in approach (samenwerken met 

anderen) en Needy (voor de allerarmsten). 

Het karakter van het werk verandert van het realiseren van kleine overzichtelijke 

projecten naar beïnvloeding van het beleid op regionaal niveau. Dat maakt het werk 

ingewikkelder, maar zeker ook boeiender. 

 

Velen steunen ons hierbij en wij zijn u hiervoor zeer erkentelijk, de grote organisaties 

met grote donaties, maar zeker ook de particulieren die ons niet in de steek laten. 

Initiatieven zoals het maken van kerststukken voor ons goede doel brengen Wajir onder 

de aandacht en leveren een mooie opbrengst op. 

Wij zijn blij dat we u met dit verslag deelgenoot kunnen maken van de voortgang in 

Wajir en van de grote uitdagingen en kansen die op ons afkomen. 

Het ziet er naar uit dat zuster Teresanne noodgedwongen haar werk in Wajir zal moeten 

beëindigen. Wij willen haar op deze plaats eren. Eren omdat zij zich zoveel jaren zo 

intens heeft ingezet voor de allerarmsten. Bovendien heeft zij aan de wieg van onze 

Stichting gestaan. Mede door haar geïnspireerd hebben de vijf oprichters in 1997 de 

Stichting Welzijn Wajir in het leven geroepen. 

 

 

 



 
Projecten- en activiteitenlijst Stichting Welzijn Wajir (SWW) 
 

Onderwijs 

Basisscholen door SWW gestart 

 Makoror       2004-2008 

 Bahati         2004-2008 

 

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     2007-2008 

 Waso Girls Primary   2008 

 Bangal     2008 

 Halane     2008 

 Wajir Bor     2008 

 Hon. Khalif Girls Primary School 2008 

 Katote Primary    2008 

 

Secondary Scholen: 

Bijna geheel gefinancierd en voorzien van meubilair en lesmateriaal: 

 Furaha Mixed Day Secondary School 

Van boeken voorzien: 

 Eldas secondary School  

 Nieuwe projecten op de Furahaschool en de Wajir High School zijn in voorbereiding   

 

Toegankelijkheid van onderwijs 

 Fee-For-Work project 

 Bouw meisjestoiletten 

 Steun voor onderwijs aan dienstmeisjes 

 

Gezondheid 

 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. 

 

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) 

 

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 

 

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 

 

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  

 

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’                                                                                                           

                                                 

 

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     

 

 

 

 

 


