Stichting Harambee
Wij zijn Roel en Marianne Meijers uit Breda in Nederland. In 2001
hebben wij Stichting Harambee Holland opgericht.
Doel: verbetering van de onderwijskwaliteit in West-Kenia op kleuter,
lagere, middelbare en technische scholen, door:
1. nieuw- en verbouw van klaslokalen, aanleg van water, elektriciteit
en toiletten, aanschaf van leermiddelen, gereedschappen en
schoolbanken;
2. het mogelijk maken van trainingen en workshops voor leerkrachten,
ouders en schoolbesturen;
3. het betrekken van de gemeenschap bij het project. Dit geeft trots en
enthousiasme waardoor mensen in beweging komen.
Wij wonen 4 maanden per jaar in Kenia om aan de projecten te werken.
Harambee (Swahili) betekent: samen de handen ineen slaan!
Daarmee willen we samen met mensen in Kenia proberen betere
onderwijsmogelijkheden voor de kinderen te creëren in hun eigen
geboortestreek. Goed onderwijs is een van de manieren om mensen in
een ontwikkelingsland uit hun afhankelijke positie te halen.
Wij sluiten hierbij aan bij de eerste 3 Millennium Doelen voor 2015:
1. De armoede halveren en minder mensen honger
2. Alle kinderen naar de basisschool
3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig
Werkwijze
De stichting werkt volgens een vaste werkwijze om het geld goed te
kunnen besteden en donoren goed te informeren over het project. Ter
plekke zijn onze drie Keniaanse partners ook toezichthouder op de
projecten. Tevens is er regelmatig overleg met de lokale overheid.
De gemeenschap is eigenaar van het project. Daarom levert zij ook een
eigen bijdrage aan het project: geld naar draagkracht of werkzaamheden
door leerlingen, ouders en/of leerkrachten of uit materialen zoals hout
of bakstenen.
Door deze betrokkenheid van de lokale gemeenschap hebben de
kleinschalige projecten grootschalige effecten!
Meer informatie
www.harambeeholland.nl

Het project:
In Mumias is in 2009 het Education Assesment and Resource Centre
gebouwd m.b.v. Stichting Harambee Holland. Het centrum voorziet in
een grote behoefte om gehandicapte kinderen en hun ouders voor te
bereiden op het reguliere onderwijs. Hoofd van het centrum is Martha
Odhiambo, sociaal werkster. Zij werkt samen met andere sociaal
werkers, een ergotherapeut en iemand die gespecialiseerd is in het
werken met dove kinderen. Het is een zeer toegewijd team van mensen.
Vanwege de nieuwe faciliteiten is het aantal kinderen dat hier gebruik
van maakt enorm toegenomen. Ze kunnen er therapie volgen en hun
ouders worden er begeleid.
Voor het maken en onderhouden van aanpassingen, hulpmiddelen en
protheses e.d. moeten de kinderen nu ver reizen naar Nairobi of
Kisumu. De kracht van het centrum zou enorm toenemen als dat ter
plekke in Mumias kan gebeuren. Samen met het EARC en anderen is
het plan opgevat om een werkplaats te bouwen. De financiering van het
gebouw wordt verzorgd door een Nederlandse NGO: het Liliane Fonds.
Stichting Harambee Holland wil zorgen voor de inrichting: meubels,
machines en gereedschappen.
Hiervoor is €13.000 Euro nodig.
Het project wordt mede ondersteund door de Wilde Ganzen.
De wandeltocht:
Met onze gesponsorde wandeling van Breda naar Lausanne willen wij
€ 13.000 bijeen brengen voor de inrichting van de werkplaats. De route
bedraagt ca. 800 km. We vertrekken op 20 mei vanuit Breda en
verwachten begin juli weer terug in Nederland te zijn.
In Lausanne woont Irene Were. Zij is de dochter van John Were, een
van de drie partners van onze stichting, die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van het project.
We hopen dat veel mensen onze tocht zullen sponsoren zodat we de
inrichting van de nieuwe werkplaats kunnen realiseren!
Onze tocht sponsoren?
Dat kan door een bedrag over te maken op:
IBAN NL23 SNSB 0979 3591 61
BIC SNSBNL2A
t.n.v. Stichting Harambee te Bavel o.v.v. sponsortocht EARC

12 jaar Stichting Harambee 2001-2013
feiten en cijfers
88 projecten
directe hulp aan 33 scholen
18 lagere, 11 middelbare, 4 technische scholen
40.000 leerlingen hebben hierbij baat gehad
in Kimilili en Mumias in West-Kenia
113 nieuwe en 51 gerenoveerde klaslokalen
3 bibliotheken
6 kleuterscholen
98 toiletten
voorzieningen voor elektriciteit
tanks voor de opvang van regenwater
2.440 schoolboeken
47 computers
2.000 drie-zits schoolbanken
volledig nieuwe lagere school van 16 klassen
nieuw schoolbegeleidingscentrum voor gehandicapte kinderen
2 volledig nieuwe technische scholen
traumacounselling-programma voor scholieren
trainingen voor schoolhoofden, leerkrachten en ouders
totaal besteed € 1.260.000
kleinste project € 250
grootste project € 114.000
80 officiële overhandigingen van een project
regelmatig overleg met de lokale overheid
grote betrokkenheid van de lokale gemeenschappen
3 partners in Kenia: John Were, IcFEM, Fr. Peter Makokha
afstand tot Nederland: 6.800 km
partner in Nederland: Impulsis/Edukans en Wilde Ganzen
heel veel goede donoren die ons blijven steunen
enthousiast bestuur en vrijwilligers
oplage nieuwsbrief en jaarverslag: 450 exemplaren
64 bestuursvergaderingen
meer dan 90% van de donaties besteed aan projecten!

