Verstuurd op dinsdag 19 maart 2013 aan Maarten Steenbeek, Districtsgouverneur 1610
Beste Maarten,
Zoals zojuist afgesproken stuur ik je hierbij de email die ik afgelopen week aan je gestuurd heb.
We horen graag van je!
Met vriendelijke groet,
Roel Meijers
T 0161-432946
E 5xmeijers@wxs.nl
Van: Roel & Marianne Meijers [mailto:5xmeijers@wxs.nl]
Verzonden: woensdag 13 maart 2013 12:52
Aan: 'm.m.steenbeek@zeelandnet.nl'
Onderwerp: aanbeveling

Beste Maarten,
Als lid van RC Breda Zuid richt ik me tot je met het volgende verzoek.
Mijn vrouw Marianne en ik hebben in 2001 Stichting Harambee Holland opgericht met als doel het
onderwijs in West-Kenia te helpen verbeteren. Dat doen we door verbetering van de infrastructuur
(bouw en renovatie van klaslokalen, toiletten e.d.), het faciliteren van trainingen en cursussen voor
schoolhoofden, leerkrachten en oudercomités, en ‘community development’, het betrekken van de
ouders bij het onderwijs en hun school want zonder hun inzet is er onvoldoende ‘driving force’ voor
verbetering. Inmiddels hebben we 32 scholen geholpen met ruim 80 verschillende projecten en
hebben ca. 37.000 kinderen profijt gehad van onze inzet. In Kenia werken we samen met lokale
partners die de projecten begeleiden en de ouders motiveren en betrekken bij de school. De ouders
moeten ook een deel van de projectkosten bijeen brengen. In Nederland hebben we een actief
bestuur en een groep vrijwilligers die ons met raad en daad bijstaan. We hebben sinds december
2012 het CBF-certificaat en we stonden in 2012 op nummer 10 van de Goede Doelen TOP 50 van
Dagblad Trouw. We gaan tweemaal per jaar ca. twee maanden naar Kenia om de projecten en onze
partners te bezoeken; we hebben er ook een eigen huis. Voor verdere informatie:
www.harambeeholland.nl .
Op 20 mei aanstaande vertrekken wij voor een voettocht van ca. 800 km vanuit Bavel, onze
woonplaats, naar Lausanne in Zwitserland. Het doel is, naast de broodnodige reflectie en het
genieten van het wandelen en de natuur, geld bijeen te brengen voor een van onze projecten: de
inrichting van een werkplaats bij het EARC (Education Assessment and Resource Centre)in Mumias
waar aanpassingen en hulpmiddelen voor gehandicapte kinderen worden gemaakt. In het EARC
worden kinderen en hun ouders begeleid en voorbereid op deelname aan het reguliere onderwijs.
Het centrum is in 2009 met steun van onze stichting van nieuwe huisvesting voorzien. In de praktijk
blijkt nu het ontbreken van een werkplaats een groot probleem voor ouders en kinderen op te
leveren omdat ze ver moeten reizen voor aanpassingen en hulpmiddelen. De werkplaats zelf wordt
onder regie van onze lokale partner gebouwd en bekostigd door het Liliane Fonds. Voor de inrichting
proberen we met onze ‘sponsored walk’ € 13.000 bijeen te brengen, Wilde Ganzen zal dit bedrag met
55% vermeerderen.
Voor de overnachtingen tijdens onze voettocht willen we Rotary Clubs benaderen die we onderweg
in België en Frankrijk passeren. We hopen met home hospitality de kosten zoveel mogelijk te kunnen

beperken. Onze voorzitter zal daarvoor een aanbevelingsbrief maken die we met ons verzoek aan
hen kunnen meesturen.
Onze vraag aan jou is: zou jij als districtsgouverneur ook een aanbevelingsbrief willen maken die we
met ons verzoek aan de betreffende Rotary Clubs kunnen meesturen?
Mocht je het op prijs stellen ons eerst eens te spreken, dan kan dat natuurlijk. Een afspraak is zo
gepland.
We horen heel graag van je!
Met vriendelijke groet,
Marianne en Roel Meijers - van Eijndhoven
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