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Reisverslag voorjaar 2022 

 
Hierbij vindt u ons reisverslag van ons bezoek aan Kwale in febr/maart 2022. Gestructureerd 

per gemeenschap die we ondersteunen. 

 

Naast activiteiten naar de specifieke gemeenschappen, brengen we ook tijd door met enkele 

waterexperts. Dit om beter te begrijpen hoe we beide gemeenschappen kunnen helpen om te 

gaan met het zeer aanzienlijke droogteprobleem. Door de wereldwijde klimaatverandering 

worden de regenseizoenen minder voorspelbaar en lijken ze korter te worden, waardoor het 

droogteprobleem erger wordt. Gezinnen die het grootste deel van hun tijd besteden aan het 

vinden van water voor die specifieke dag, moeten vechten om in leven te blijven. Foto's zoals 

die hieronder kunnen veel gemaakt worden. 

 

 
Wij hebben o.a. geleerd dat het graven van diepe boorgaten zelden kan werken. Het water 

diep in de grond is zeer zout en niet geschikt voor drinkwater, tenzij er 

ontziltingsmaatregelen/apparatuur worden toegevoegd. Het gevolg hiervan is dat de enige 

oplossing het graven van diepe waterdammen is om water op te slaan tijdens het 

regenseizoen. 

 

Activiteiten in Bang’a 

 
Als vervolg op ons vorige bezoek vorig jaar, hebben we nu tijd besteed aan: 

1. Slaapzaal voor meisjes; 

2. Kippen projecten van kwetsbare families; 

3. De dorpsoudsten en de waterdam.  

Hieronder vertellen we u iets meer over deze activiteiten. 
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1. Slaapzaal voor meisjes 

Het grootste project in 2021 was de slaapzaal voor meisjes van klas 8 van de Bang'a Primary 

School. Doordeweeks blijven kinderen uit groep 8 dag en nacht op school. Dit om de kans te 

vergroten dat ze naar school gaan in plaats van hun ouders thuis te helpen met bijvoorbeeld 

de landbouw. Intussen is de slaapzaal in gebruik en de meisjes verklaarden er erg blij mee te 

zijn. Hetzelfde geldt voor de schoolleiding en de ouders. 

 

)  

 
 

 

2. Kippenprojecten voor kwetsbare families  

 

In 2021 hebben we drie familiegroepen geholpen met het opstarten van een klein 

kippenbedrijf: 
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1. Neema Groep. Zij hebben het vorig jaar heel goed gedaan en hebben in 2021 al een 

tweede donatie ontvangen, omdat ze de eerste waren. 

2. Riziki Zelfhulp Groep. Deze groep gezinnen is zo arm dat we hen vorig jaar niet 

alleen een startdonatie voor een kippenproject hebben gegeven, maar ook wat voedselhulp. 

3. Magongoni Family Group. Deze groep heeft vorig jaar een start-up donatie 

ontvangen. 

De Neema Groep had wat problemen gehad door het vertrek van enkele families. Om die 

reden moest het kippenhok verplaatst worden. Ze zijn nu klaar voor de volgende ronde. De 

Riziki Self Help Group en de Magongoni Group hebben met de donatie van vorig jaar 

prachtige kippenhokken gebouwd. We hebben ze nu op weg geholpen met een 

vervolgdonatie, zodat ze echt aan de slag kunnen.  

 

)  

 

 

3.  De dorpsoudsten en de waterdam 

 

Tijdens onze vorige reis, doneerden we voor het graven van een dam. Zodra de regen zou 

vallen, zou er extra opslagcapaciteit voor water zijn.  De dorpsoudsten hebben zich ertoe 

verbonden het water ter beschikking te stellen van de hele gemeenschap, vooral van de meest 

kwetsbare gezinnen. 
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Dit resulteerde in een dam van ca 11*15M2 en 2 m diep. De dam is inmiddels in gebruik 

genomen. Water halen gebeurt o.a. op de volgende wijze:  

 
Een goed begin, maar niet genoeg voor de ambities. Er moet dus extra gegraven worden. 

Wij hebben veel tijd met de dorpsoudsten doorgebracht om de vereiste governance te 

bespreken om van het project een succes te maken. Om dit te helpen begrijpen, nodigden we 

hen uit om een andere familiegroep te bezoeken die pijnlijke lessen had geleerd omdat ze niet 

op voorhand over deze aspecten had nagedacht. Dat bezoek heeft veel geholpen. Nu leggen 

de dorpsoudsten de laatste hand aan een soort huishoudelijk regelement. Hun streven: dit 

klaar hebben en geaccepteerd door alle deelnemende families voordat de dam volledig in 

gebruik wordt genomen. We verwachten dat in totaal zo'n 20-25 arme gezinnen kunnen 

worden uitgenodigd om een stukje grond te gebruiken voor tuinieren. Dit boven op het 

beschikbaar krijgen van eer water om te drinken voor mens en vee. 
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Activiteiten in Kasemeni 

 
Als follow-up van ons bezoek vorig jaar juni, hebben we tijd besteed aan: 

1. De zorgpost; 

2. Watertanks bij school; 

3. Actualisering prioriteiten; 

4. Opleiding voor de leraren van de lagere school. 

 

Hieronder vertellen wij u iets meer over deze activiteiten. 

 

1. De zorgpost 

De gemeenschap had een dispensary (gezondheidszorgfaciliteit) als hoogste prioriteit 

gekozen. Ze hebben een Raad van Beheer (RvB) opgericht om toezicht te houden en om de 

verschillende dorpen en stammen op één lijn te brengen. Nu hebben we de traditionele 

vroedvrouwen en de vrijwilligers van de gezondheidszorg in het bestuur opgenomen. 

Van het Ministerie van Volksgezondheid ontvingen we alle technische specificaties voor een 

standaard apotheek op zeer gedetailleerd niveau. Het ministerie heeft ook een technisch 

ingenieur toegewezen.  

We hadden meerdere vergaderingen en gesprekken met de minister van Volksgezondheid van 

Kwale county. Op zijn verzoek schreven we ook een brief aan de gouverneur. Dit resulteerde 

in een volledige overeenkomst met het Ministerie dat wij de bouw van de zorgpost, de 

inrichting en de medische apparatuur zullen financieren en beheren. Het ministerie zal zorgen 

voor het personeel, de medicijnen, de vaccins en de niet-farmaceutische producten. Het 

ministerie zal ook het huis voor de medewerkers bouwen. Dit alles in nauwe samenwerking 

tussen onze Stichting en het Ministerie. Een unieke aanpak. Fase twee van het project zal 

bestaan uit de bouw van een omheining en een kraam/verlosgebouw om de zorg rondom de 

bevalling van baby's verder te verbeteren in een omgeving met meer privacy en toewijding. 

Een gebouw zoals hieronder is de ambitie voor fase 1. Inmiddels hebben we offerte-

aanvragen ingediend bij verschillende aannemers. 
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2. Water tanks op school 

De Kasemeni Primary School kent vele uitdagingen. Watertekort is er daar één van. Dankzij 

sponsors als Dutch Flower Foundation en Stichting Wilde Ganzen is de opslagcapaciteit voor 

schoon en gefilterd water aanzienlijk vergroot door de installatie van 5 watertanks van elk 

10.000 liter. 

 
 

3.  Actualisering prioriteiten  

Binnenkort zal de bouw van de apotheek beginnen. We hadden een goede vergadering met 

ongeveer 25-30 wijze mannen en vrouwen van de gemeenschap om de volgende behoeften en 

prioriteiten te bespreken. Deze zijn samengevat in het Priority 2022 document. 

 

4. Opleiding voor de leraren van de lagere school 

Wij ontvingen een voorstel van Digital Education Africa Network (DEAN) om een tweejarig 

onderwijsprogramma aan te bieden aan de leraren van de Kasemeni Primary School. 

Inbegrepen in het pakket zijn on-line cursussen, tablets etc. De leraren zijn erg enthousiast en 
staan te popelen om te beginnen. Momenteel zijn we bezig om het op te starten. Om de 

deelnemers in staat te stellen ook de avonduren te gebruiken, hebben we 15 kleine 

studielampjes op zonne-energie gedoneerd. 

 
 


