
Bezoekverslag van de febr. 2020 trip naar Kwale 

 
Hierbij treft u aan het bezoekverslag van febr. 2020 naar Kwale County. 

 

Bezoeken vonden plaats aan: 

1) Bang’a 
a) School; 
b) Vrouwengroep; 
c) Water Commissie; 
d) Landbouw commissie; 
e) Burgemeester van Bang’a regio. 

2) Kasemeni 
3) Kwale County regering in Kwale 
4) KCDF in Mombasa 
5) Twiga Stichting uit Msambweni 

 

 

1) Bang’a: 
1)a) School: 

Gedurende de eerste bezoekdag vond de officiële opening plaats van de recent gebouwde 

schaduwruimte. Grote en indrukwekkende gebeurtenis.  

 
 

 
 

Ook werden enkele lessen gevolgd om te zien hoe dat in de dagelijkse praktijk gebeurt. 

Andere kinderen waren druk met tentamens.  



 
 

De school heeft in totaal 565 kinderen.  

Mr. Rumba (Kwale County, Min van onderwijs) deelde de meest recente ontwikkelingen met 

betrekking tot de opzet van het onderwijssysteem in Kenia. Dit betekent ondermeer: 

• 2 jaar pre-basisschool; 

• 6 jaar basisschool; 

• 3 jaar lagere middelbare school; 

• 3 jaar of hogere middelbare school. 
De eerste elf jaar zijn nu wettelijk verplicht.  

 

De BoM (Board of Management) licht haar rol toe. Grote uitdaging is dat er te weinig 

voldoende getrainde deelnemers zijn. De belangrijkste taak is budgettering en financieel 

management van de school. 

 

Een van de afspraken gemaakt tijdens de okt 2019 trip was dat enkele lekkende watertanks 

zouden worden gerepareerd. Controle wees uit dat de lekkages prima waren verholpen, maar 

ook dat goed beheer niet vanzelfsprekend is.  Zie foto linksonder.  

 
 

Dit werd direct besproken met schoolmanagement als een cruciale factor voor succesvolle 

fondsenwerving. Hetzelfde geldt voor onderhoud en beheer van de toiletten. Tijdens een 

volgend bezoek zal dit uitgebreider op de agenda staan.  



Hoog op het verlanglijstje van de schooldirecteur en de BoM staat een nieuw admin block, 

hetgeen een goede kamer zou moeten opleveren voor de directeur, onderdirecteur, 

onderwijzers kamer en wachtkamer. Foto rechtsboven betreft de huidige ingang. 

 

Ook hoog op het verlanglijstje staat een slaapzaal voor meisjes van groep 8.  

 
 

Overdag een gewoon klaslokaal (met wat golfplaten voor de ramen vanwege privacy), na 

schooltijd omgevormd tot een slaapzaal voor alle meisjes van groep 8. Dit om over te kunnen 

blijven om de ‘leertijd’ te maximaliseren en aanwezigheid te borgen. Echter elementaire 

hygiëne faciliteiten ontbreken. 

 

1)b) Vrouwengroep 

 

Mevr Annette Rompelman heeft in Bang’a een vrouwengroep opgestart met ca 20 

deelnemers. Ze ontmoeten elkaar regelmatig om van elkaar te leren en zichzelf verder te 

ontwikkelen. Samen zijn ze eigenaar van een viertal kleine hotelkamers, een klaslokaal voor 

weeskinderen en kinderen van kansarme gezinnen en een klein mestkippenhok. Totale 

inkomsten ca 3200 KES per maand. Samen hebben ze micro-krediet ontwikkeld. Criteria om 

een lening te verstrekken: lid zijn van de groep en goede reputatie in het omgaan met geld. Er 

zijn twee soorten leningen beschikbaar: Een voor urgente zaken zoals een ziek kind. 

Terugbetaling met rente op korte termijn. Tweede is lening voor het opstarten van nieuwe 

business. Langere terugbetaal termijn en lagere rente. 

Tijdens de eerste bijeenkomst werd duidelijk dat ze waren afgeweken van hun eigen missie. 

Al het verdiende geld ging naar het betalen van de twee leerkrachten voor de weeskinderen en 

kinderen uit kansarme gezinnen. (1* 10 k KES en een keer 6k KES per maand). Hier goede 

discussie over gehad. Tijdens de tweede bijeenkomst bleek dat ze onmiddellijk actie hadden 

ondernomen en terug waren bij de strategie. Hulp aangeboden om meer uitleg te geven 

rondom het goed laten functioneren van micro-krediet. Op hun verzoek gaan we de volgende 

keer een tweedaagse training verzorgen in het opzetten van kleine businesses. 



 
 

 

1)c) Water commissie 

Leden: Mevr. Kavumbi Mwarandu (tevens voorzitter van de vrouwengroep), dhr. Tryon 

Muthoka, Mevr. Mwarandu Kahino en dhr. Kilawa Kaphiti (tevens voorzitter van de 

ouderraad). 

Ze onderscheiden drie rollen: 

• Watervoorziening voor de school; 

• Beheer van watertanks en het meer; 

• Irrigatiewater voor 1 ha nieuw landbouwland, behorend bij de school, om een 
bijdrage te leveren aan voedselvoorziening zoals tomaten, uiten en mais. Ze hebben 
nu eerst 3k KES nodig om het land om te ploegen. Deze uitgave is goedgekeurd door 
de BoM.  

 

Beschikbaarheid van water is een structureel probleem voor de Bang’a gemeenschap. 

Gedurende het regenseizoen is er een overschot, gedurende de rest van het jaar een tekort. 

Dit geldt zowel voor drink als irrigatiewater. 

 
Onderdirecteur Tryon Muthoka laat een belangrijk opslag punt zien voor irrigatiewater. De 

beste manier om het op te slaan is nog onderwerp van gesprek. Volgens de commissie is 

grondwater beschikbaar op 80+ meter ondergronds en betreft het erg hard water. Dus is water 

boren niet echt een optie.   

 

1)d) Landbouw commissie 

Landbouw onderwijs begint op school. 



 

 
Landbouw is veruit de belangrijkst inkomensbron voor de gemeenschap. Mannen verzorgen 

(naast bouwvak werkzaamheden) het grazen van de kuddes (koeien, geiten, schapen). 

Vrouwen verzorgen veelal het bebouwen van land incl. het oogsten. De vruchtbaarheid van de 

grond is erg goed. 

Leden: Dhr. Punga and dhr. Nlwarandu. 

 

 

1)e) Burgemeester van Bang’a: 

Erg interessante bijeenkomst met de burgemeester van de regio (Mevr. Saumu Kiroro). Erg 

kundige en enthousiaste vrouw. Haar beeld bij de prioriteiten waren helder: gezondheidszorg 

(incl. water), agrarische ontwikkeling om de totale gemeenschap te versterken en dan 

opleiding. Uitzondering: de slaapzaal voor meisjes van groep 8. Deze heeft een hoge 

prioriteit. We spraken af elkaar een volgend bezoek weer te ontmoeten. Op de foto’s onder: 

onze ontmoeting en haar kantoor. Een nieuw kantoor is in aanbouw en zal binnen enkele 

weken klaar zijn. 

 

 
 

 

 

Net buiten Bang’a zagen we het huis op de foto onder. Toegevoegd aan het verslag als 

aanvullende illustratie van de armoede in de regio. 



 
 

2) Kasemeni 
Eerst enkele foto’s van onze aankomst in Kasemeni als illustratie van het dagelijkse leven in 

Kasemeni. 

 

  
 

 

Ons bezoek was erg goed voorbereid door de schooldirecteur, dhr. Ali Ndegwa en de BoM. 

We werden enorm welkom geheten door de ouders en kinderen. 

 



 
 

De school heft 492 leerlingen in 8 groepen. De school heeft een regio functie. Sommige 

kinderen wonen tot 8 km lopen van school. Er is een bijgebouw voor kinderen van groep 1-3 

op enkele kilometers afstand.  

De BoM benoemt in volgorde van prioriteit de volgende behoeften: 

• Drie extra klaslokalen om meer in de buurt van de norm in Kenia te komen van 
maximaal 50 kinderen per lokaal; 

• Schoon drinkwater incl. hygiëne; 

• Herbouw van de schaduwruimte die volledig is verwoest tijdens een storm; 

• Nieuwe keuken om eten te bereiden voor de kinderen. De overheid van Kenia 
verzorgt de ingrediënten; 

• Repareren van enkele stroomvoorzieningen aan zonnepanelen; 

• Studiefinanciering voor kinderen om toegang mogelijk te maken tot het middelbare 
onderwijs. 

Persoonlijke noot: ten minste drie klaslokalen hadden geen tafels en stoelen. Kinderen zaten 

op de vloer. 

  
 

De watertank op school (foto links) is ooit gebouwd door een malafide aannemer. Resultaat: 

ingestort dak en dus geen water. De foto van de keuken behoeft geen toelichting. 

 



 
 

Linksboven de woning van de schooldirecteur, rechts die van een leraar.  

 
Vier klaslokalen 

 

Een van de moeders sprak ook. Volgens haar is (het ontbreken van) gezondheidszorg het 

grootste probleem in Kasemeni. In de gemeenschap van ca 600 zijn er afgelopen jaar 3 

vrouwen gestorven vanwege bevallingsproblemen, een kind door een slangenbeet, twee 

kinderen door malaria en twee kinderen door tyfus. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is in 

Lunga Lunga, bijna een dag lopen. Tot ongeveer een jaar terug, kwam er elke maand een 

dokter om de benodigde zorg te verstrekken. Zonder communicatie is dat echter gestopt. We 

beloofden dit complexe vraagstuk verder te onderzoeken, ook op niveau van Kwale county en 

de volgende keer hierop terug te komen. Vanwege de hoge vrouwensterfte kunnen veel 

meisjes de school niet afmaken omdat ze moeten trouwen. 

 

Tijdens het bezoek werd duidelijk da teen ogenschijnlijk eenvoudig probleem snel te 

verhelpen zou moeten kunnen zijn, te weten reparatie van de zonnepanelen, waardoor geen 

elektriciteit beschikbaar was in de computerkamer en de lerarenkamer. We hebben de BoM 

om een offerte gevraagd om het probleem op te lossen. 

 



Tijdens de rondwandeling werd heet waterprobleem ook duidelijker. De kapotte watertank 

staat op de foto boven. Twee andere tanks lekten. Dus: water moest uit een meertje komen, ca 

1 km verderop. 

 

  
Mooi plaatje op de foto links, echter de foto links laat de kwaliteit van het drinkwater zien, 

zonder beschikbare zuivering.  

 

3) Kwale County overheid in Kwale 
We hadden een ontmoeting met dhr Musyoki Muthuka, Chief Officer Water Services. 

Ne de kennismaking, adviseerde hij om de stichting ook in Kenia te registreren, via de 

rijksoverheid. Hij zou nadere informatie delen. Tevens zou hij contactgegevens delen van 

collega’s die verantwoordelijk zijn voor gezondheidszorg en onderwijs. We hebben 

aangeboden om desgewenst waterdeskundigen vanuit Nederland te contacten op specifieke 

gebieden. 

 

 

4) KCDF in Mombasa 
 

Interessante bijeenkomst met dhr Deo Grac van KCDF (http://www.kcdf.or.ke/). Helaas was 

mevr. Sharon Olang niet in de gelegenheid deel te nemen. Veel geleerd over de werking van 

de overheidsinstanties (nationaal en provinciaal) in Kenia. 

Ook de missie van de stichting besproken en die van KCDF. Veel overeenkomsten: lokale 

gemeenschappen zijn cruciaal voor blijvend succes. We hebben afgesproken de volgende keer 

af te spreken in Nairobi om kennis en ervaringen uit te wisselen.  

 

5) Twiga Foundation Msambweni 
 

 

Ontmoeting met drie jonge mannen, ondersteund door de Twiga Foundation vanaf de start 

van de basisschool tot en met HBO/Universiteit. Ze vertegenwoordigden een groep van ca 20. 

Alle drie waren recent afgestudeerd en op zoek naar werk. Ze geadviseerd om hun toekomst 

in eigen hand te nemen. Afgesproken dat ze een debrief zouden verzorgen naar degenen die er 

niet konden zijn. Tevens afgesproken dat bij een volgend bezoek, we graag een hele dag 

uittrekken voor de groep. 

 

http://www.kcdf.or.ke/

