
PROJECTEN- EN ACTIVITEITENLIJST STICHTING WELZIJN WAJIR  

Onderwijs 

Basisscholen door SWW gestart en uitgebreid: 

Makoror Primary    2004-2008-2011 

Bahati Primary       2004-2008-2010-2011 

Basisscholen gerenoveerd, uitgebreid of voorzien van meisjestoiletten, slaapzalen of 

schoolmeubilairen en boeken: 

Rahama     1999 

Kahlkacha     1999 

Dovenschool              2000-2008 

Jogobaru     2002 

Got Ade     2004 

Wagurud     2004 

Wajir Girls Primary    2005-2007 

Wajir Volunteer    2006 

Furaha Primary                              2006 

Wagalla primary    2006 

Kulaley     2007 

Hodhan Primary    2007 

Lafeley     2007 

Barwaqoo Girls    2007 

Tarbaj      2007-2008-2011 

Waso Girls Primary    2008- 2012 

Bangal      2008- 2010-2011 

Halane      2008 -2010-2011 

Wajir Bor     2008 

Hon. Khalif Girls Primary School  2008 

Katote Primary    2008 

Meisjesslaapzaal Tarbajschool  2009 

Hudhile School    2009, 2010, 2012 

Dasheq School    2009 

Mansa School     2009 

Nuraani Girls                                      2011-2012 

 

Secondary Scholen: 

Bijna geheel gefinancierd en voorzien van meubilair en lesmateriaal: 

Furaha Mixed Day Secondary School  2002 

Van boeken voorzien: Eldas Secondary School  

Renovatie werkplaats voor hout- en metaalbewerking van de Wajir High School 

Realisatie bibliotheek/huiswerkruimte op de Furaha Mixed Day Secondary School 

Realisatie  Makaror Mixed Day (Technical) Secondary School (MMD(T)SS) 2011 

Toegankelijkheid van onderwijs 

 Fee4Work project 

 Bouw meisjestoiletten 

 Steun voor onderwijs aan dienstmeisjes 

 Vouchers4Learning 

 



Gezondheid en hygiëne 

 Training TBA’s : ‘blote voeten vroedvrouwen’, tevens voorzien van partussetjes 

 Bouw van waterputten, soms voorzien van pomp 

 Steun aan Nomadic kliniekjes en hulp bij training gezondheidswerkers 

 Steun bij afschaffen vrouwenbesnijdenis,later ook in de rurale gebieden. 

 Steun en medicijnvoorziening kliniek van zuster Teresanne en haar opvolger. 

 Bouw van ecosantoiletten. 

 Makaror Dispensary: Bouw 2008-2009. Watertank en pomp 2011 

 Onderzoek haalbaarheid van rioleringssysteem (Stoutgroep en Dick Verlaan 2011, 

Johan Berkhout 2012) 

 Adviezen pijpleiding water toevoer aan Minister voor Noord kenia aan de BAM, 

Agentschap.nl, Vitens in 2006- 2012 

 Steun bij Mirraa Campagne: serie workshops en radio uitzendingen met Women for 

Peace. 2011-2012 

 Massale medische doorlichting van de bevolking in Makaror met Nairobi Women 

hospital 2012 

 Experiment met Naïade waterfilter in samenwerking met Soroptimisten 2012-2013 

 Verloskunde kliniek Makaror 2012-2013 

 Wateropslagtank voor de Seconcary School fo the Deaf. 

 Verschaffen van hoogwaardig voedsel aan zwangeren en ondervoede kinderen tijdens 

droogte. 

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, slaapzaal 

 Braillemachines voor blinde kinderen 

 Aanleg asfaltpad voor rolstoelen van gehandicapte meisjes 

 Voorzien van leefgeld en medicijnen voor Grannies (bejaarden) 

 Begeleiding van ombouw van het Granny project naar integratie met het Hunger 

Safety Net program 2012 

 Aanschaf van gereedschap voor timmerwerkplaats op dovenschool 

 Hulp bij het organiseren van gehandicaptenhulp (Stoutgroep) 

 Voorlichting en planningsbijeenkomsten Inclusieve ontwikkeling 2010-2012 

 Lobby bezoeken met DAWN leden bij organisaties in Nairobi die inclusieve 

ontwikkeling in Wajir mogelijk zouden kunnen maken.  

 Faciliteren CBR-trainingen voor gehandicapten 

 Bemiddeling tussen Diocese van Garissa en de County Government over de 

revitalisering van de Rehab. 

  

Capaciteitsopbouw en opheffen isolement 

 Oprichting en training partnercomité DAWN 

 Voorzien van computers en communicatiemiddelen 

 Computercursus en boekhoudcursus voor leden DAWN 

 Contacten gelegd met ambassades en vele NGO’s 

 Excursie leerlingen Furaha Secondary naar Nairobi 

 Deelname Elders en jeugd aan de Kenya Pastoralist Week  

 Cursus voor DAWN- coördinator in USA en Schotland 

 Cursus voor WPDA-coördinator in Zuid-Afrika 

 Onderzoek naar leefomstandigheden en adaptatiepotentie bevolking 

 Jeugdopbouw door ‘Youth Plan 2007’. Begeleiding in jeugleiderschap 2011, 2012. 

 Workshops voor de District Steering Group/District Development Committee 

 Campagne ‘Marking Bumps on the road to development’ 

 Film ‘Ask Y?’ , die over deze campagne rapporteert 

 Betrokkenheid bij opstelling vijfjaarsplanning district Wajir-oost 



 Inzet van experts van de Stoutgroep 

 Advies bij ‘city-planning’ (Stoutgroep en Wageningen Consult in 2012) 

 Deelname van voorzitster DAWN en coördinator DAWN aan internationaal symposium 

slachtofferkunde, Den Haag 2012 

 Bezoek met DAWN delegatie aan groot aantal organisaties in Nederland, 2012 

 Journalistieke berichtgeving over successen en uitdagingen in Wajir, 2012 

 Brede schriftelijke enquête onder DAWN leden over stabiliteit en toekomst 

 Partner consulataties tijdens elk bezoek over voortgang en toekomst. 

 Lessen Cartografie en adviezen rond het process van stadsplanning 2012 

 Training voor onze contactpersonen voor fondsenwerving in Kenia. 

Vrede 

 Steun aan Wajir Peace and Development Committee bij vredeshandhaving en 

conflictbestrijding 

 Steun bij vredesonderwijs 

 Cross border interventies bij onrust in Somalië 

 Steun bij het tot rust brengen van verkiezingsgeweld via Wajir Elders en jeugd in 

Naivasha en elders ( 2007-2012) 

 Onderzoek van Els van Lier naar relatie klimaatverandering en conflicten 

 Film ‘Nabat from Wajir’ /Vrede is het beste export product van Wajir. 

 Enquête onder contactpersonen SWW naar de gevolgen van het geweld en de droogte 

en hun eigen plannen voor de toekomst in 2011. 

 Informatie campagne naar ambassades en UN over betere perceptie van veiligheid en 

stabiliteit in Wajir 2012  

Alternatieve middelen van bestaan en milieu 

 Kleinschalige landbouwprojecten en boomplantproject 2006-2012 

 Onderzoek/proefproject verwijderen van plastic afval 

 Restauratie en ontzilting van het kleine stuwmeer Ajawa 

 Begin exploratie naar waterhuishouding 

 Een 12-tal proefprojectjes inkomensverwerving met jeugd  

 Start van een project voor verwerking van plastic afval (Stout) 

 Herinrichting stortplaats (Stout) 

 Microkrediet voor miraa-verkoopsters. 

 Verschaffen van generatoren voor pompen tijdens droogteperioden. 

 Faciliteren van een training voor sleutelfiguren in ecologische landbouw bij SEKEM in 

Egypte. 

 

Vrouwen 

Hulp bij bestrijding vrouwenbesnijdenis en vrouwenmishandeling 

Kleine werkgelegenheidsprojecten 

Bevorderen deelname meisjes aan onderwijs 

Zoeken naar alternatieven voor de handel in Miraa 

Workshop geweld tegen vrouwen met Nairobi Women Hospital 2012 

 

Jeugd 

Werkgroepen o.l.v Daniëlle Fontijn 

Onderzoek naar alternatieve bestaansmiddelen 

Survey in de bulla’s 

Jeugd Survey 

Onderzoek naar de invloed van Mirra 

Vouchers4Learning 

Workshop over de ‘Kenya National Youth Policy 2006’ 

Deelname aan Kenya Pastoralist Week 2006-2011 

Start Jeugdkrant en radio ‘Wajir Live’, computer 2010. ondersteuning 2011 



Youth empowerment building 2010- 2012 

Workshop verwerking afvalplastic onder leiding van Sara 2011 

Verslaggeversclubs op middelbare scholen 2011                                                                                                         

Voorlichting in Nederland 

Talrijke lezingen voor Rotary clubs, Lionsclub, 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  

Trainingen voor belangstellenden en mensen die uitgezonden willen worden  

Samenwerking met de Gemeente De Ronde Venen (Millenniumgemeente) betreffende de 

betrokkenheid van de inwoners bij Millenniumdoelen.                              

Samenwerking met het Veenlanden College in het VLC-designproject 2011 

Voorlichting en verkoop SWW via etalage in Wilnis 

Aanwezigheid SWW op markten en braderies. 

VARA film “Honger naar verandering” uitgezonden op Ned.2, 9 november 2011 

Henk van Apeldoorn lid van klankbordgroep van Min. van Buitenlandse Zaken 2011. 

Noodhulp 

Verschaffen van medicijnen, voeding, kleding en huisraad in tijden van rampen zoals El 

Nino en in droogteperioden. 

 


