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

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. 

 

De stichting werkt onder andere samen met  ICCO en De Wilde Ganzen.  

 

Bestuurssamenstelling  

Voorzitter                                   Ad Groeneveld, huisarts in ruste 
Secretaris-penningmeester   Inge Gransbergen  
Bestuurslid                             Dr. Paul Veldhuijzen 
         

Verder zijn aan de Stichting verbonden 

Beheer website   Harry de Haan 

Wajir Shop   Angèle en Alex Smit 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Bij de voorplaat:  
Wat velen voor onmogelijk hielden: landbouw 

In Wajir 

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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2020,  door Corona een bizar jaar. 

Er is al zoveel over gesproken en geschreven dat wij ons zullen beperken tot de effecten die de 

Corona epidemie op onze stichting heeft gehad. 

Het meest aangrijpend was het overlijden op 25 april van Simon Verhoeven. Simon was één van de 

vijf Nederlandse Rotary Doctors die naar Wajir waren uitgezonden en medeoprichter van onze 

stichting. Jarenlang (van 1997-2009) is hij onze secretaris-penningmeester geweest. Ook onze 

contactpersoon en partner in Wajir, Abdi Billow stuurde een condoleance: 

Dear Family members of Dr Simon, 

We have learnt the death of Simon with great shock. 

We pray for his soul to rest in eternal peace. 

Kindly accept the condolences from myself and the people of Wajir. 

Simon was among the first Rotary Doctors to work in Wajir and formed a foundation to help the 

people of Wajir after realizing that people live in abject poverty and illiteracy. We shall remember 

him as a selfless and great elder". 

 

Drie evenementen konden door Corona niet doorgaan: ‘Wandelen voor Water’ en de Zomer- en  

Najaarsmarkt in Wilnis. 

Doordat ‘Wandelen voor Water’ niet kon doorgaan mistte de stichting een aanzienlijk bedrag voor 

projecten op het gebied van Water en Sanitatie zoals toiletten en waterputten. 

Wel werden al eerder de lessen gegeven aan de kinderen van de groepen 7 en 8 van basisscholen in 

Wilnis en Vinkeveen. Het was opnieuw leuk om die lessen te geven en uit de reacties bleek dat zij op 

prijs werden gesteld. De Rotary Club Vinkeveen-Abcoude zoekt naar alternatieve mogelijkheden voor 

deze actie maar momenteel zijn die door de lockdown niet voorhanden. 

Door de heersende droogte in Wajir zijn de bestaande waterputten heel belangrijk. We hebben toch      

een aantal putten kunnen laten overkappen en recent een verzoek  om putten, die waren 

opgedroogd te laten uitdiepen, kunnen honoreren. 

Naar aanleiding van de regelmatige perioden van droogte en, heel  opmerkelijk,  korte ernstige 

wateroverlast (zoals recent in 2019), hebben wij op advies van onze relatie Peter van Diepenbeek, 

contact gezocht met de organisatie Acacia uit Gouda. Het is verbazingwekkend hoeveel kennis zij 

hebben van de bodem van county Wajir. Daar zouden prachtige projecten uit te maken zijn maar 

omdat Acacia haar eigen inkomsten moet genereren en de county niet voldoende kapitaalkrachtig is 

kunnen nog geen concrete plannen worden gemaakt. 

 

Wajir in 2020 

 

Ook  Wajir heeft onder Corona geleden. Onder de bewoners vielen  slachtoffers. 

Door de beperkende maatregelen in het vervoer werden veel levensmiddelen erg duur en voor velen 

onbetaalbaar. Met name ouderen waren daardoor op voedselhulp aangewezen.  

Eén van de twee supermarkten in Wajir is volledig door brand verwoest. 

 

 

 



Wij hebben onze partner Abdi Billow gevraagd om zijn terugblik op 2020 te schrijven: 

Verslag over de toestand in Wajir in 2020. 

Het jaar 2020 was niet goed voor Wajir, voor Kenia en in het algemeen de hele wereld ten gevolge 

van de uitbraak van de Corona-pandemie. Dit veroorzaakte lockdowns met negatieve gevolgen op 

sociaaleconomische aspecten als onderwijs, mobiliteit en het  zakenleven.  

In Wajir County zijn 82 gevallen van Covid-19  patiënten gerapporteerd waarvan 3 personen aan het 

virus zijn overleden. Echter werden veel gevallen niet aan het ziekenhuis of de 

gezondheidsautoriteiten gemeld. 

Kenia kende een periode van 4 maanden van totale lockdown toen Covid-19 zich bleef verspreiden en 

mensenlevens kostte. 

Onderwijs 

In februari 2020 was er een exodus van non-Somali leraren uit de 3 counties Garissa, Wajir en 

Mandera. Meer dan 3000 leraren vertrokken uit het gebied uit angst voor onveiligheid. Drie non-

Somali leraren waren door terroristen in de buurt van het vluchtelingenkamp in Garissa vermoord. 

Na de uitbraak van Corona werden alle onderwijsinstellingen in maart 2020  gesloten en in oktober 

heropend voor de groepen 8 en 12 omdat dat examenklassen zijn. Voor de overige leerlingen 

verwacht men de scholen weer in januari te kunnen openen. 

Tijdens de periode van schoolsluiting werden veel gevallen van tienerzwangerschappen gemeld en 

veel gevallen van abortus en dumping van pasgeborenen in Wajir-stad. De bevolking was hierover 

ontsteld en drong er bij ongewenste zwangerschappen op aan om de baby’s bij ziekenhuizen, kerken 

of moskeeën aan te bieden voor adoptie. 

Door de combinatie van Covid-19 en het vertrek van docenten is de vrees groot voor slechte 

resultaten bij de nationale examens vanwege slechte voorbereiding. Er werden veel minder beurzen 

ter beschikking gesteld en de County-regering gebruikte het geld voor beurzen voor de bestrijding van 

Covid-19. Er wordt gevreesd voor een grote uitval van studenten omdat zij het schoolgeld niet kunnen 

betalen. 

Economie 

Gedurende de lockdown en de avondklok verloren mensen in Wajir hun baan door sluiting van 

bedrijven. Ook de droogte droeg bij aan de slechte economie.  

Veilligheid 

Met de veiligheid was het ook niet goed gesteld. Langs de grens met Somalië verloren zeven 

plaatselijke politie-reservisten hun leven  door Al-Shabaab en ook werd in december een dorpsoudste 

onthoofd. Momenteel is de situatie gespannen door de komende verkiezingen in Somalië en de 

gespannen verhouding tussen Kenia en Somalië 

Landbouw 

Het begin van 2020 was niet slecht door goede regens eind 2019 maar in diezelfde tijd werden de 

boeren getroffen door een invasie van sprinkhanen die de oogsten vernielden. De verwachte regentijd 

in maart-april viel tegen en dat maakte de boeren ongerust. De sprinkhanenplaag hield het hele jaar 

aan ondanks inspanningen van de overheid en het World Food Program om ze te verjagen. 

De lang verwachte regens van oktober tot december schoten opnieuw tekort en veel boeren lieten 

hun farm in de steek omdat zij niet konden doorgaan met irrigeren door gebrek aan brandstof voor 

hun generatoren. 

Ook de veeteelt liep slecht omdat het vee zoals kamelen, runderen en geiten verzwakte en geen 

goede prijzen opbrachten op de markt. 



De Stichting Welzijn Wajir hielp via haar partners de boeren met zaden, generatoren en faciliteerde 

de training voor ondernemerschap. Ook hielp de stichting bij de spreiding van inkomstenbronnen  

door, weliswaar kleinschalig, kippenfokkerijen op te zetten. Gelukkig zagen wij ook uitbundige oogst 

van watermeloenen, een product waar grote vraag naar is. 

De County Government, de lokale overheid, was niet behulpzaam omdat zij het meeste geld hebben 

besteed aan de bestrijding van Covid-19 en daarbij andere sectoren vrijwel negeerde. 

Samenvatting 

In het algemeen was het geen goed jaar voor Wajir ten gevolge van het grote onheil van Corona, 

sprinkhanen, droogte en watergebrek. 

Er zijn door iemand uit onze gemeente enkele grote donaties gedaan voor, onder andere toiletten 

voor meisjes, voor voedselhulp voor bejaarden, voor reparatie van de auto van onze partner en voor 

hulp na de brand van een supermarkt. 

Ook bij de voedselhulp stimuleren wij de samenwerking tussen John King’Ori  van het katholieke 

centrum voor de Grannies (bejaarden) en Abdi Billow als representant van de overige bevolking. Wij 

bevorderen hiermee de vrede en het onderlinge vertrouwen tussen de religies: katholiek van het 

Centrum enerzijds en de moslimgemeenschap anderzijds. 

 

      

                 
 

 



Gelukkig hebben wij aan twee langlopende projecten weer een vervolg kunnen geven: 

Onze stichting heeft zich al jaren bekommerd om een arme ‘bulla’, buitenwijk, van Wajir Makaror 

geheten. Destijds kwamen vluchtelingen uit een centraler deel van Kenia vanwege stammenstrijd 

berooid aan in Wajir. Sinds die tijd hebben we daar een basisschool, een gezondheidscentrum,  een 

verloskundekliniek en een middelbare school kunnen bouwen. Onze stichting heeft steeds geijverd 

voor deelname van meisjes aan onderwijs, iets wat aanvankelijk in Wajir volstrekt overbodig werd 

gevonden. Inmiddels is het ook in Wajir geaccepteerd. Een belangrijke voorwaarde is de 

beschikbaarheid van meisjestoiletten. De oorspronkelijke toiletten van de gemengde middelbare 

school waren in elkaar gezakt. Het is gelukt om deze te laten vervangen waarbij het ons is opgevallen 

dat de kwaliteit van de huidige bouwsels aanmerkelijk beter is dan in het verleden. Dit lijkt te komen 

door een grote bemoeienis van de overheid met bouwprocessen. Ook is er geen sprake meer van 

slordige bouwafval, alles ziet er keurig opgeruimd uit. 

 

      

 

 

De middelbare school startte in 2012 als gemengde dagschool. Twee bijzondere kenmerken omdat 

gemengde scholen op de leeftijd van middelbare scholieren in moslimland zeer ongebruikelijk waren 

en dagschool omdat die veel minder schoolgeld vergen dan de gebruikelijke internaatscholen en dus 

voor veel meer kinderen toegankelijk. De school begon met 96 leerlingen, 60 jongend en 36 meisjes. 

Inmiddels is de school gegroeid  tot 1045 leerlingen, 631 jongens en 414 meisjes. Dit hoge aantal 

leerlingen gaat eigenlijk de capaciteit van de school te boven qua personeel en voorzieningen. De 

school heeft nu een bibliotheek kunnen bouwen, opnieuw een fraai gebouw. Op de foto’s van de 

opening door een topambtenaar van het landelijk ministerie (Mr. Elyas, een oude bekende van ons, 

destijds oprichter en directeur van de Furaha Secondary School) zagen we hoe goed de bomen waren 

gegroeid; belangrijk voor voldoende schaduw voor een aangenaam klimaat!  



Destijds kregen nieuwe leerlingen een stek van een boom die zij twee jaar lang moesten begieten. De 

leerling met de grootste boom kreeg een prijs. 

 

           
 

De inrichting van de bibliotheek ontbreekt nog zoals meubels, computers, boeken etc. 

Samen met Abdi hebben we hiervoor een projectvoorstel opgesteld waarin ook een functie van het 

gebouw ten behoeve van  de bevolking is opgenomen zoals bijeenkomsten, cursussen en trainingen.  

Wij proberen de komende tijd hiervoor financiering te vinden. 

 

          
                                                                                 

Een tweede langlopend proces is de promotie van kleinschalige biologische landbouw en de 

overgang van het kwetsbare nomadenleven naar een kansrijker middel van bestaan.  

In 2018 kregen wij de mogelijkheid om, op uitnodiging van Vrienden van Sekem en gefaciliteerd door 

CCHO, een groep sleutelfiguren op het gebied van landbouw uit Wajir een training bij Sekem in 

Egypte te laten volgen. Deze training was een groot succes. Een jaar later volgde een soortgelijke 

training voor boeren in Wajir waarop de deelnemers op hun beurt weer een andere groep  boeren 

trainden. In 2020 kregen wij het verzoek om deze trainingen uit te bereiden, ditmaal met ook een 

accent op het vermarkten van de producten als samenwerking, marketing enz. 

Ook deze trainingen waren succesvol en ook gefaciliteerd door CCHO, waarvoor onze grote dank! 



        
 

SEKEM is in 1977 in Egypte opgericht door Ibrahim Abouleish. Het doel was 170 hectare woestijn met 

behulp van biodynamische principes om te zetten in landbouwgebied. Geen gebruik van kunstmest en 

pesticiden en  verbetering van de grond middels het maken van compost. Vele Egyptenaren kregen er 

werk door en er werd veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van die mensen. 

Deze opzet is meer dan geslaagd: SEKEM Holding bestaat tegenwoordig uit verschillende 

bedrijven die biologisch voedsel, biologisch katoen, kleding, kruiden en medicijnen 

produceren. Naast grote innovatie op het gebied van de biodynamische landbouw is er veel 

aandacht voor de ‘Community Building’: de SEKEM Development Foundation biedt veel 

vormen van onderwijs, medische zorg en kunstzinnige vorming aan de werknemers van 

SEKEM maar ook aan de lokale gemeenschap. 

Het onderwijsprogramma behelst: Kindergarten en kleuteronderwijs, basisonderwijs, 

middelbaar onderwijs, technisch onderwijs, onderwijs voor geestelijk gehandicapte kinderen 

en zelfs een eigen universiteit. 

U kunt veel over SEKEM en de Vrienden in Nederland lezen op de websites respectievelijk 

www.sekem.org en www.sekemvrienden.nl  
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Financiën 

De stichting ontving € 53.094,-- aan inkomsten. De uitgaven waren € 60.338,-- waarvan € 59.050,-- 

voor projecten en € 1.288,-- aan kosten. Zodra de jaarcijfers zijn goedgekeurd wordt de jaarrekening 

op onze website gepubliceerd. 

 

Wij willen graag onze oprechte dank uitspreken naar onze donateurs die onze betrokkenheid met 

Wajir mogelijk maken. En één van hen kwam een prachtig bedrag, namens het mannenkoor 

Immanuel, persoonlijk brengen: 

 

 

 

                                      

 

 

 

 


