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Onze plannen voor 2022 

 
Bang’a 
 

In Bang’a houden we ons de komende tijd bezig met het afronden van twee lopende 

projecten: het waterproject en de kippenhouderij.  

 

Waterdam project: 

 

 
In 2021 is er, met onze financiële hulp, een diepe put (‘dam’) gegraven voor wateropslag, 

waarvan met name de armste gezinnen uit het dorp profiteren. Inmiddels wordt de ‘dam’ 

intensief gebruikt. Het beheer is belegd bij een aantal dorpsoudsten. 
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Met een aantal mannen van het dorp is veel tijd besteed om een juiste (financiële) 

beheersstructuur op te zetten, ingebed in de gemeenschap. Zo hebben we o.a. een excursie 

gebracht aan een bestaande ‘dam’ in een naburig dorp.  

 

Vervolg 

Nieuwe berekeningen laten zien dat de capaciteit van de ‘dam’ vergroot zal moeten worden, 

om aan de behoeften te blijven voorzien, in een tijd dat dit deel van Kenia geteisterd wordt 

door droogte.  

Daarnaast is het noodzakelijk dat er een stevig hek omheen wordt geplaatst, voor de 

veiligheid van kleine kinderen en om dieren op afstand te kunnen houden.  

Verder is voorzien in een trog voor drinkwater voor het vee, een pomp op zonne-energie om 

het water uit de dam te krijgen, een opslagtank en bijbehorend leidingwerk.   

 

Benodigde investeringen: 

Vergroten opslagcapaciteit:  € 3.500,- 

Omheining:   € 6.000,- 

Watertrog:   € 2.200,- 

Pomp, tank en leidingen: € 3.000,- 

Totaal:    €14.700,- 

 

Voor de langere termijn is het de bedoeling om rondom de ‘dam’ een groentetuin te 

realiseren, naar het voorbeeld op onderstaande foto.  

 

 
 

 

Kippenhouderijen 

Vorig jaar hebben we donaties gedaan aan een drietal groepen voor de start (Riziki Self Help 

Group en de Magongoni Family Group) of uitbreiding (Neema Group) van kleinschalige 

kippenhouderijen. De Riziki Self Help Group en de Magongoni groep hebben mooie 

kippenhokken gebouwd met de donatie van vorig jaar. We hebben ze nu op gang geholpen 
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met een vervolgdonatie waardoor ze echt aan de slag kunnen. De Neema Group moest door 

omstandigheden het hok verplaatsen en is nu klaar voor een doorstart.  

 

Benodigde investering 

Uitbreiding kippenhouderijen (extra hokken en kippen): € 3.000,- 
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Kasemeni 
 

In Kasemeni gaat de bouw van de zorgpost naar verwachting binnenkort van start; mogelijk 

gemaakt door financiële steun van de vele donoren van onze stichting. Daarnaast zijn de 

eerste voorbereidingen getroffen voor verschillende andere projecten, waar de lokale 

gemeenschap prioriteit aan heeft gegeven.  

 

Zorgpost  

Naar verwachting wordt binnenkort gestart met de bouw van een zorgpost, dé grootste wens 

van de lokale gemeenschap. Mits de wereldwijde prijsstijgingen binnen de perken blijven, 

kan het gebouw gerealiseerd worden voor het budget dat hiervoor met hulp van onze donoren 

beschikbaar is gekomen.   

 
 

Het Ministerie van Gezondheidszorg heeft zich gecommitteerd aan de aanstelling van 

personeel en de levering van medicijnen en gaat ook een staff house bouwen. 

 

Vervolg 

Fase 2 van het project betreft de bouw van een aparte voorziening waarin vrouwen uit de 

omgeving kunnen bevallen. Deze omvat 2 bevallingskamers, een uitrustkamer, keukentje en  

sanitaire voorzieningen. Daarnaast gaat het om de inrichting van de zorgpost en de aanleg 

van een omheining rond het gehele terrein. Deze ter bescherming tegen wilde dieren, 

waaronder de wekelijks voorbijkomende olifanten. 

 

Benodigde investeringen (indicatief)  

Medische apparatuur en meubilair  € 25.000,-   

Bouw bevallingsvoorziening   € 30.000,- 

Aanleg omheining     € 10.000,-  

Totaal      € 65.000,- 
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Waterdam project 

De droogte is in Kasemeni is een zeer nijpend probleem. Een van de oplossingen is de aanleg 

van een grote waterdam voor de opslag van water. Er is al een geschikt stuk land beschikbaar 

gesteld.  

 

Benodigde investeringen (indicatief) 

Aanleg ‘dam’ + aanvullende voorzieningen:     € 35.000,-  

(hekwerk, trog, pomp, opslagtank, pijpwerk) 

 

Versterking primary school 

 

• Extra klaslokalen en schoolmeubilair 

Op dit moment gaan 600 kinderen naar de primary school in Kasemeni. Er zijn 8 klaslokalen; 

per klaslokaal krijgen dus 75 kinderen les, terwijl de norm van de Keniaanse overheid op 50 

ligt. Om op deze norm te komen, maar vooral om de leeromgeving voor de kinderen te 

verbeteren, zijn vijf extra klaslokalen nodig. Daarnaast is dringend extra schoolmeubilair 

gewenst.  

 

 
 

• Toiletten 

Op deze school met 600 leerlingen en acht leerkrachten zijn slechts 4 toiletten: 2 voor de 

meisjes, en 2 voor de leerkrachten. Voor jongens zijn er geen toiletten, terwijl die voor de 

leerkrachten dringend aan vervanging toe zijn. Een uitbreiding naar zes toiletten voor de 

meisjes en zes toiletten voor jongens is zeer gewenst. 
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• Keukenvoorziening 

Kinderen in Kasemeni krijgen op school één maaltijd per dag. De Keniaanse overheid levert 

hiervoor de ingrediënten. Echter: hoe de maaltijd te bereiden als de keuken er uitziet als op de 

foto hieronder? Eén van onze plannen is dan ook de inrichting van een basale 

keukenvoorziening.  

 

 
 

• Shade 

Veel scholen in Kwale hebben een zogenaamde ‘shade’. Dit betreft een overdekt (tegen de 

felle zon) open gebouw voor overleg – tussen leerkrachten en ouders, maar ook tussen 

inwoners van Kasemeni onderling.  
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Links een foto van de shade in Bang’a. Door 

een grote storm is die van Kasemeni enkele 

jaren geleden weggewaaid (zie foto rechts). 

 

 

Benodigde investeringen 

Extra klaslokalen:          € 55.000,- 

Schoolmeubilair:        €   4.000,- 

Renovatie en uitbreiding toiletten:       € 14.000,- 

Keuken:                   € 10.000,-   

Shade:                     € 11.000,- 

 

Microkrediet 

Er zijn diverse vrouwengroepen bezig met microkrediet, lokaal table-banking genoemd. Door 

elkaar in een groep te helpen met leningen, kunnen de deelnemers kleine bedrijfjes opstarten. 

Daarmee versterken ze hun inkomenspositie en vergroten ze hun zelfstandigheid. Hier is in 

het afgelopen jaar een voorzichtige start mee gemaakt. Echter, vanwege de grote armoede 

lukt het de groepen maar in beperkte mate om resultaat te boeken. Met een donatie van € 10,- 

per deelnemer gaat dit ongetwijfeld wel lukken.  

 

Benodigde investering 

Uitbreiding microkrediet:   € 3000,- 

 

Geitenproject 

De gemeenschap zou graag een geitenproject willen starten, waarbij geiten worden gehouden 

voor consumptie van vlees en om te verhandelen.  

 

Benodigde investering  

Aanschaf 20-tal geiten:  € 6.000,- 
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Samenvatting: 
 

Bang’a: 

Waterdam project:  `   € 14.700,- 

Kippenhouderijen:    €   3.000,- 

 

Kasemeni: 

Zorgpost fase 2:     € 65.000,- 

 Bouw bevallingsvoorziening    € 30.000,- 

 Inrichting zorgpost     € 25.000,- 

 Aanleg omheining     € 10.000,- 

Waterdam project    € 35.000,- 

Extra klaslokalen    € 55.000,- 

Schoolmeubilair     €   4.000,- 

Microkrediet     €   3.000,- 

Toiletten op school    € 14.000,- 

Geitenproject     €   6.000,- 

Keuken op school    €  10.000,- 

Shade      €  11.000,- 

 

 

Met deze projecten beogen we de gemeenschappen Bang’a en Kasemeni vooruit te helpen. 

Projecten zijn ingebed in de gemeenschap, prioriteiten worden door de gemeenschap 

gesteld. Het grotere doel: mensen helpen zichzelf te helpen, zelfredzaamheid.  

 

Dit kunnen we echter niet realiseren zonder uw steun. Grotere of kleine donaties, voor 

specifieke projecten of voor wat nodig is, alles is welkom.  

 

Foundation Saidia Kwale 

ING: NL61INGB0006412077 

SWIFT/BIC: INGBNL2A 

 

Mede namens de inwoners van Kasemeni en Bang’a: alvast heel, heel hartelijk dank!! 

 

 

 

 


