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Reisverslag Bang’a en Kasemeni oktober 2022 

 
 

Introductie  
 

De start van deze reis was heel bijzonder. Eén van onze sponsors in 2021 en 2022 wilde 
ervaren wat er met behulp van de desbetreffende donaties tot stand is gekomen.   
Daarom is -samen met nog enkele andere belangstellenden- een aantal projecten in Bang’a 
en  Kasemeni bezocht. 
 

In Bang’a was dit de vorig jaar gerealiseerde slaapzaal voor meisjes; een groot succes.         
Dit jaar was er voor het eerst geen schooluitval door zwangerschap. Ook de 
schoolresultaten van de meisjes zijn aanzienlijk verbeterd en komen in de buurt van de 
resultaten van de jongens.  
 

 
 

Ook bezochten we in Bang’a het waterbassin project, waar ook de meest kwetsbaren van 
profiteren. De vorige keer was het bassin al behoorlijk uitgediept, maar vanwege de 
extreme droogte stond het bassin opnieuw leeg. Ofwel: aanleiding voor verdere vergroting. 
De opslagcapaciteit komt daarmee nu op ruim 3.000 m3. En nu maar wachten op regen!  
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In Kasemeni hebben we de zorgpost, die eind juli operationeel is geworden, bekeken.  
Deze blijkt ook in de praktijk aan een grote behoefte te voldoen: de wachtruimte zit 
dagelijks vol.  

 

 
 

Omdat de ‘achterstallige’ behoefte aan zorg groot is (er was immers tot voor kort helemaal 
geen zorg beschikbaar), hebben we de aanstelling van een extra verpleegkundige voor een 
periode van zes maanden mogelijk gemaakt. Deze is direct met zijn werk gestart.  
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Ook gingen we langs bij de Masai familie van de eerste baby die in de zorgpost is geboren.  
 

 
 

Tenslotte stond een bezoek aan een aantal dependances van de Kasemeni Primary School 
op het programma. Dependances (‘feeder schools’) zijn opgezet omdat de loopafstand van 
huis naar school te groot is voor de jongste kinderen (klas 1 en 2).  De leersituatie (zie foto’s) 
staat echter niet bepaald borg voor een groot succes. Bovendien is ook voor kinderen in de 
hogere klassen een loopafstand soms wel drie uur enkele reis niet te doen.  
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Terugkijkend waren onze gasten zeer onder de indruk van alles wat ze hebben gezien en 
meegemaakt. Zo zeer dat onze sponsor ter plekke besloot om in Bang’a ook de bouw van 
een slaapzaal voor jongens mogelijk te maken.  

 

De Governor Mme Fatuma 

 
Een tweede bijzondere gebeurtenis in onze eerste week was een kennismaking met de 
(nieuwe) Governor van Kwale county,  HE Mme Fatuma Mohamed Achani. We hebben een 
zeer goed gesprek met haar kunnen voeren, waarin zij onder andere toezegde om begin 
volgend jaar, samen met de sponsor, de officiele opening te willen verrichten van de 
zorgpost in Kasemeni, evenals van de jongensslaapzaal in Bang’a.   
 

 

 

 

Activiteiten in Bang’a 

 
Als vervolg op ons vorige bezoek, hebben we vervolgens vooral tijd besteed aan: 
1. Kippenprojecten van kwetsbare families; 
2. De dorpsoudsten en de waterdam;  
3.  Kennismaken met de Secondary School; 
4. Kippenproject Annety Women Group. 
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1. Kippenprojecten van kwetsbare families 

In 2021 en 2022 hebben we drie familiegroepen geholpen met het opstarten van een klein 
kippenbedrijf. Het betreft drie groepen die tot de meest kwetsbare families behoren 
(analfabeet en erg arm).  
 

Het betreft: 

• Neema Groep. Zij hebben het vorig jaar heel goed gedaan en toen al een tweede 

donatie ontvangen. 

• 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. 

• Magongoni Familie Groep.  Deze groep heeft vorig jaar een startdonatie ontvangen. 

De Neema Groep heeft wat problemen gehad door het vertrek van enkele families. Om die 
reden moest het kippenhok verplaatst worden. Nu bleek de onderlinge samenwerking 
opnieuw problematisch, met tegenvallende resultaten tot gevolg. We hebben ze 
desondanks een nieuwe donatie gegeven, met de kanttekening dat aantoonbaar succes een 
voorwaarde is om in de toekomst nogmaals voor hulp in aanmerking te komen.   
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De Riziki Zelfhulp Groep en de Magongoni Groep hebben met de donatie van vorig jaar 
prachtige kippenhokken gebouwd. Met de vervolgdonatie van eerder dit jaar hebben ze hun 
activiteiten succesvol doorgezet. Er wordt nu gewerkt aan plannen om de activiteiten verder 
uit te bouwen.  
 
Op verzoek van de drie groepen hebben we twee dagen training gegeven. De eerste dag 
was meer technisch van aard en werd gegeven door een kippendeskundige vanuit het 
ministerie van landbouw, incl. een demonstratie hoe te vaccineren. De tweede dag ging 
vooral over groepsdynamiek en hoe beter samen te werken.  
 

2.  De waterdam 
 

De waterdam (bassin) die we in een paar etappes hebben gerealiseerd, bleek opnieuw leeg 
te staan, als gevolg van de enorme droogte. We hebben deze gelegenheid aangegrepen om 
de opslagcapaciteit verder te vergroten naar ruim 3.000 m3. De voorzieningen zoals een 
pomp, opslagtank, leidingen etc. zijn allemaal aanwezig en functioneren naar behoren. Het 
is dus nu een kwestie van wachten tot het regenseizoen. We hebben watermeters geplaatst 
om beter inzicht te krijgen in de exacte volumes. 
 

 
 

Een aantal van de families is al begonnen met zaaien, anderen staan klaar, maar wachten op 
de regen. Iedereen is zeer hoopvol. 
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3. Kennismaking  met de Secondary School 

De meeste kinderen gaan na de primary school naar een secondary school. We hebben 
kennis gemaakt met het schoolhoofd van de lokale secondary school. De school ligt op 
minder dan een km afstand van de primary school. En wordt vooral bezocht door kinderen 
van wie de   ouders de veel duurdere school waar kinderen gewoonlijk naar toe gaan, niet 
kunnen betalen.  De school voorziet daarmee in een relevante lokale behoefte. Om de 
kinderen een goede  opleiding te kunnen bieden heeft de school dringend behoefte aan 
uitbreiding met een klaslokaal, een viertal toiletten en een scheikundelokaal, incl. inrichting. 
Wij overwegen om hier een nieuw project van te maken.  
 

4. Kippenproject Annety Women Group 

Met dank aan een nieuwe sponsor gaan we op korte termijn starten met een relatief 
grootschalig project: de bouw en exploitatie van zeven kippenhokken. Daarin worden straks 
wekelijks 300 slachtrijpe kippen opgefokt, om vervolgens te kunnen verkopen aan onder 
meer een nabij gelegen pedagogische academie (nu nog in aanbouw). Het kippenproject 
wordt gemanaged door de Annety Women Group, een groep met veel ervaring en 
succesvolle projecten op haar naam, onder meer in de kippenbusiness. Het project omvat 
een combinatie van een donatie en een lening. We hebben met de de vrouwen in detail nog 
eens alle plannen, de werkwijze, contracten enz. doorgesproken. Ze zijn er klaar voor. 
 

Activiteiten in Kasemeni 

 
Als follow-up van ons bezoek vorig jaar juni, hebben we tijd besteed aan: 
1. De zorgpost; 
2. De primary school; 
3.  Microkrediet. 
 
 

1. De zorgpost 

De zorgpost is inmiddels een aantal maanden in gebruik en voorziet in een grote behoefte.  
De lokale bevolking is erg enthousiast en er is geen sprake van drempelvrees om de 
zorgpost te bezoeken. Voor het eerst is de zorg goed bereikbaar, bevallingen verlopen veel 
veiliger, en infectieziekten als malaria en typhus zijn niet langer fataal. Eerder was het 
ziekenhuis in LungaLunga voor veel mensen te ver weg was. Er is daardoor een 
zorgstuwmeer ontstaan met als gevolg dat de wachtruimte van de zorgpost overvol zit. Om 
die reden hebben we de aanstelling van een extra verpleegkundige voor een periode van 
zes maanden mogelijk gemaakt.  
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We hebben uitgebreid overleg gehad met de dienstdoende staf en de regionale 
gezondheidszorgorganisatie over de gang van zaken, de aandachtspunten, wensen etc. Dit 
heeft geleid tot een bestelling voor een aanvullende inrichting. Ook zijn verschillende 
vervolgactiviteiten oriënterend besproken. Daarnaast hebben we de laatste bouwkundige 
inspectie uitgevoerd, samen met de technical engineer van het ministerie en de aannemer.  
Er zijn nog enkele kleine puntjes door de aannemer op te lossen en daarna zal de laatste 
termijn van deze eerste bouwfase worden voldaan. 
 

 
 
Zoals eerder afgesproken met de Board of Management (BoM) hebben we een tweedaagse 
training verzorgd voor de groep. Deels voor hun rol als BoM-lid, deels rond Business 
Management. Ze zijn namelijk ook allemaal kleinschalig ondernemer. 
 
Met de minister van gezondheidszorg is gesproken over de eigendomsoverdracht van de 
zorgpost. We zijn het eens dat de overheid eigenaar moet zijn van de zorgpost en dat deze 
om niet wordt overgedragen, onder de voorwaarde dat het gebouw uitsluitend gebruikt 
wordt  als zorgpost en het onderhoud voor rekening van de overheid komt. De minister 
bereidt de benodigde documenten voor.  
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2. Kasemeni Primary School 

De Kasemeni Primary School kent vele uitdagingen. Kort samengevat:  
• Achterstallig onderhoud; 

• Geen keuken; 

• Veel te weinig toiletten; 

• Geen ontmoetingsruimte voor ouders (‘shade’); 

• Slechte lerarenkamers; 

• Tekort aan klaslokalen; 

• Geen overnachting voor kinderen in groep 8; 

• Geen computers. 

We hebben uitgebreid gesproken met de schooldirecteur, de ouderraad en het ministerie 
van onderwijs. De conclusie is dat de behoeftes op de school heel groot zijn, maar dat 
aanpakken van de uitdaging van de ‘feederschools’ en de lange loopafstand voor kinderen 
vanaf de derde klas, prioriteit moet hebben. De uitval van kinderen die stoppen met het 
volgen van basisonderwijs is te groot. Bovendien heeft het urenlange lopen in de hitte een 
sterk verminderd leervermogen van de kinderen die het wel volhouden, tot gevolg.     
Er wordt daarom een plan uitgewerkt om een basisschool te realiseren in het centraal 
gelegen Mzuri. Fase 1 bestaat uit het bouwen van klaslokalen, toiletten, een lerarenkamer 
en een water- en elektriciteitsvoorziening. Het ministerie van onderwijs heeft toegezegd dat 
zij om niet een ‘technical engineer’ beschikbaar zullen stellen, zorgen voor leerkrachten en 
leermiddelen en de school in eigendom nemen zodra klaar is en ook in het onderhoud 
voorzien.   

 
Daarnaast willen we het mogelijk maken dat de lagere klassen van de bestaande basisschool 
voorzien worden van schoolmeubilair.  
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3. Microkrediet  

Net als in Bang’a zijn ook in Kasemeni vrouwengroepen actief voor onderlinge steun op 
allerlei gebied zoals het runnen van kleine bedrijfjes. Het totaal aantal deelnemers is 
honderdvijftig, verspreid over dertien groepen. De groepen vervullen een zeer relevante rol 
in het draaiende houden van de gemeenschap.  Belangrijk hulpmiddel hierbij is 
microkrediet. De vrouwen hebben een kleine pot met geld gespaard, waaruit leden die 
tijdelijk geld nodig hebben een lening kunnen krijgen. Na drie maanden wordt de lening 
terugbetaald, incl. rente. De omvang van het gespaarde geld is echter net te klein om echt 
nieuwe initiatieven te ontplooien. We willen daarom hun verzoek om hulp honoreren. Onze 
voorlopige ambitie is om per lid een bedrag van € 30,- te kunnen doneren, ofwel: € 4.500,- 
 

 

 

We blijven actief om de gemeenschappen Bang’a en Kasemeni vooruit te helpen en 
perspectief te bieden. 
 
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!! 
 


