
         STICHTING WELZIJN WAJIR 
 
                JAARVERSLAG 2017 

 
 

 
 
 

                                          
 



De Stichting heet statutair: Stichting Welzijn Wajir (SWW) en is gevestigd in Wilnis, 
Gemeente De Ronde Venen.  
 
De Stichting heeft ten doel 

• Het bieden van hulp in de ruimste zin van het woord aan de inwoners van Wajir en 
omgeving, een plaats in noordoost Kenia. Deze hulp heeft vooral betrekking op het 
gebied van gezondheidszorg, voedselvoorziening, welzijn en onderwijs. De hulp kan 
rechtstreeks worden geboden, maar ook door ondersteuning van reeds ter plekke 
actieve hulpverlening. De Stichting maakt zo mogelijk gebruik van betrouwbare en 
competente contactpersonen ter plaatse. 

• Het verrichten van handelingen die met het bovenstaande verband houden in de ruimste 
zin.  

• Voorlichtingsactiviteiten over hulp in Kenia, in het bijzonder over de regio Wajir, op het 
gebied van gezondheidsvoorzieningen, voedselvoorziening, welzijn en onderwijs, maken 
een integraal onderdeel uit van de doelstelling van de Stichting. 

 
De stichting werkt onder andere samen met  De Wilde Ganzen en ICCO/Kerk in Actie 
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Voorzitter                                   Ad Groeneveld, huisarts in ruste 
Secretaris-penningmeester   Inge Gransbergen  
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Van hopeloos naar hoopvol…. 
 
 
Algemeen 
Net als vorig jaar moeten wij constateren dat de vraagstukken over rijkdom en armoede, 
over toekomstperspectieven en klimaatverandering (en de relatie daartussen), over 
veiligheid en terreur nog steeds niet veranderd zijn. Het probleem van de migratie is nog 
steeds groot en lijkt in sommige landen een politieke splijtzwam. 
Het brengt onrust en onzekerheid met zich mee en bij sommigen leidt  dit tot haat, 
populisme en nationalisme.  
Velen vinden dat mensen die (met soms grote risico’s) migreren om welvaart te zoeken uit 
Europa moeten worden geweerd en in hun eigen regio geholpen moeten worden. In Wajir 
kunnen wij zien dat dit heel goed werkt mits je de mensen de kansen biedt zoals goed 
onderwijs en een eigen budget. 
 
De recente geschiedenis van Wajir 
In 1995 troffen wij Wajir in een desolate toestand aan. Onvoorstelbare armoede, droogten, 
honger en gebrek aan alles. De centrale regering negeerde en isoleerde decennialang het 
gebied en weigerde om daar serieus te investeren. Illustratief hiervoor is het aantal van zes 
kilometers asfalt in een gebied dat zes keer zo groot is als Nederland. Dit gold ook voor alle 
andere aspecten van de samenleving als onderwijs, gezondheidszorg water en sanitatie 
enzovoort. De situatie leek jarenlang hopeloos. 
Slechts werden  kleine stapjes voorwaarts  gezet en veel van die stapjes kwamen van de 
Stichting Welzijn Wajir. 
De grote ommekeer kwam in 2013 met de ‘Devolutie’. Door deze grondwetswijziging werd 
Kenia opgedeeld in 47 ‘counties’ die meer autonomie kregen en 40 % van het hun 
toekomende budget rechtstreeks in handen kregen. Er werd een lijvig en ambitieus 
vijfjarenplan opgesteld. Wajir bleek er klaar voor. Dit rapport kunt lezen als u op Google 
zoekt naar wajir cidp. 
 
In maart 2016 publiceerde de County Government een presentatie over de bereikte 
resultaten tot dan toe. Een indrukwekkende vooruitgang. Deze presentatie kunt u lezen op 
onze website. Uit eigen waarneming kunnen wij bevestigen dat het gebied de laatste jaren 
op allerlei terrein grote stappen voorwaarts heeft gezet. 
Onze stichting streeft er naar dat  mensen en instanties in Wajir steeds meer zelf de 
initiatieven nemen voor de vooruitgang. Zij lijken  daar zeker toe in staat. Wij vinden dat 
voor onze stichting steeds meer een rol weggelegd  is om deskundigheid, kennis en relaties 
te verbinden aan de behoeften in Wajir. 
Natuurlijk zijn daarmee niet de problemen voor de meest kwetsbare mensen en voor de 
armen opgelost. Voor de stichting blijft de mooie taak om het gedachtegoed van Annalena 
en Zuster Teresanne zorgvuldig te bewaren en hun werk  voort te zetten zoals de zorg voor 
bejaarden en het revitaliseren van de ‘Rehab’, de revalidatiekliniek voor gehandicapte 
kinderen. 
 
 

 
 



SEKEM 
Een groot deel van de aandacht van de stichting in 2017 stond in het teken van SEKEM. 
Anita van Amerongen, oud-leerling van landbouwschool de Warmonderhof in Dronten heeft 
in 2014 de voorzitter benaderd over een groot landbouw project van SEKEM dat in Egypte, in 
de woestijn, is gerealiseerd.  
SEKEM is in 1977 opgericht door Ibrahim Abouleish. Het doel was 170 hectare woestijn met 
behulp van biodynamische principes om te zetten in landbouwgebied. Vele Egyptenaren 
kregen er werk door en er werd veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de mensen.  
Dit is meer dan geslaagd: SEKEM Holding bestaat tegenwoordig uit verschillende bedrijven 

die biologisch voedsel, biologisch katoen, kleding, kruiden en medicijnen produceren.  

Naast grote innovatie op het gebied van de biodynamische landbouw is er veel aandacht 

voor de ‘Community Building’: de SEKEM Development Foundation biedt onderwijs, 

medische zorg en kunstzinnige vorming aan de werknemers van SEKEM maar ook aan de 

lokale gemeenschap via scholen, een universiteit en een medisch centrum. 

Samen met Anita werd in 2014 een buitengewoon interessant symposium bezocht in de 

Warmonderhof met als belangrijkste spreker Helmi Abouleish, de zoon van Ibrahim 

Abouleish. 

 

          
 

Destijds leek ons die aanpak voor Wajir en onze stichting te hoog gegrepen. Wel werd er 

contact gelegd met Bert de Graaff, voorzitter van Vriendenkring SEKEM in Nederland.  

Hij las onze jaarverslagen en nam medio 2017 contact met ons op voor een  overleg tussen 

de Vrienden van SEKEM en onze stichting. Het ligt in de aard van SEKEM om hun 

gedachtegoed en succesvolle werkwijze ook aan andere gebieden kenbaar te maken en hun 

expertise ter beschikking te stellen en Wajir leek hen hiervoor erg geschikt. 

Op 29 september bracht Helmi Abouleish opnieuw een bezoek aan Nederland met een 

drukbezocht avondsymposium in Amsterdam. Voorafgaand aan het symposium hadden 

Helmi en bestuursleden van Vrienden van SEKEM overleg met Anita en de voorzitter over de 

vraag hoe vorm te geven aan het contact SEKEM en Wajir. 

Besloten is om een delegatie uit Wajir een bezoek aan SEKEM te laten brengen om met 

eigen ogen de werkwijze en de resultaten te zien. Die delegatie zal  bestaan uit de Minister 

van Landbouw met enkele leden van zijn staf, de voorzitter van de ‘Farmers Association’ en 

twee ondernemers. Het bezoek zal in januari 2018 plaatsvinden. 



U kunt veel over SEKEM en de Vrienden in Nederland lezen op de websites resp. 

www.sekem.org en www.sekemvrienden.nl 

 

 

Wandelen voor Water 

 

                
 

In 2017 was het de beurt aan Abcoude en Baambrugge voor het evenement Wandelen voor 

Water. Ook dit jaar werden er vooraf lessen gegeven door Prof. Mur en voorzitter Ad 

Groeneveld. De opbrengst was bestemd voor veilig drinkwater voor bejaarden en hun 

families en voor scholen. Dit gebeurt in de vorm van het graven van nieuwe en het uitdiepen 

van bestaande drooggevallen waterputten en het maken van milieuvriendelijke toiletten. 

Een internationale school uit Milaan meldde zich bij Aqua for All om ook met de actie mee te 

doen en ons project in Wajir werd hiervoor uitgekozen. Wij maakten een power point 

presentatie voor Milaan die door Chris Amsinger werd vertaald en hun wandeling bracht  

€ 938,50 op.  Wandelen voor Water bracht in onze gemeente € 6.348,62 op. Met een 

bijdrage van onze stichting maakte de Stichting Wilde Ganzen het totale projectbedrag van   

€ 14.106,-- over naar Wajir. 

 

 

               
 

 

 

http://www.sekem.org/
http://www.sekemvrienden.nl/


Geïnspireerd door de lessen over Wajir hielden twee meisjes van basisschool de Willespoort 

een spontane actie door spulletjes te verkopen voor Wajir! In de ‘Wajirshop’ van Angèle 

Smit werd een doosje met maar liefst € 100 overhandigd. Deze meiden verdienden een 

stukje pers dat in drie bladen werd geplaatst. Goed gedaan Willemijn Antonis en Merel 

Verwijs! 

 

Overige activiteiten  in Nederland 

De stichting is op veel momenten in beeld geweest zoals: 

• de etalage van Angèle en Alex was het hele jaar zichtbaar 

• de Nieuwjaarsmarkt op 9 januari 

• een interview door Marian van Heek in de Elisabethbode, verschenen 26 mei 

• de Braderie op 21 juni 

• de Najaarsmarkt op 9 september 

• columns in de Nieuwe Meerbode 

• het jubileumsymposium van de Wilde Ganzen met o.a. Sara Kinsbergen op 22 november. 

 

              
 

We hebben in Gerardus Majella foto’s gemaakt met de bedoeling om tot een contact te 

komen tussen bejaardenzorg in Wajir, Italië en Nederland. De foto’s werden verzonden naar 

Wajir en Bertinoro in Italië. 

SWW in Wajir 
 

           



 

           
 
Met de opbrengst van Wandelen voor Water werden vier Ecosan toiletten gebouwd in 
Makaror, tien waterputten van een afdichting voorzien, twee waterputten schoongemaakt, 
twaalf waterputten uitgediept en twee waterputten van een handpomp voorzien. 
Hierbij werd voorlichting gegeven over veilig drinkwater en een goed gebruik van de 
toiletten. 
Deze projecten werden uitgevoerd in goede samenwerking tussen Abdi Billow en John 
King’ori. 
 
In Wajir heerste opnieuw droogte. Samen met  ‘Kerk in Actie’ hebben wij een project kunnen 
uitvoeren om de voedselzekerheid in Wajir te verhogen. Kleinschalige landbouw werd 
gesteund met generatoren voor irrigatie en zaden voor gras, verscheidene groenten en 
vruchten. Bovendien werd voedsel verstrekt aan zwangeren en ondervoede kinderen. 
 

             
 
 
Vrouwenbesnijdenis (FGM) was decennialang een ramp voor meisjes en vrouwen. 
Dank zij grote campagnes in Wajir Town is deze walgelijke praktijk grotendeels 
teruggedrongen en daar zijn wij enorm verheugd over. Tijdens ons werkbezoek eind 2016 
bleek dat dit inderdaad geldt voor de vrouwen en meisjes in Wajr-Town maar dat op het 
platteland nog steeds sprake is van genitale verminking.  
Ook met ‘Kerk in Actie’ konden wij een campagne organiseren voor deze 
plattelandsgebieden. Deze campagne bestond uit een grote bijeenkomst en aandacht via 
radio en pers. 
 
 



 

                 
 

             
Aan deze bijeenkomst namen 48 sleutelfiguren deel, vooral vrouwen maar bijvoorbeeld ook 
politici, iemand van de politie, mensen uit het onderwijs, gezondheidszorg en imams.  
Er werden plannen gemaakt voor verdere actie en voor elke subregio benoemde men een 
contactvrouw die de campagne daar kan voortzetten. 
 
Omdat wij streven naar een groeiende zelfredzaamheid van Wajir in het algemeen en van 
onze partners in het bijzonder hebben wij een aantal trainingen kunnen faciliteren voor onze 
partners. Abdi volgde een training in Mombassa voor Capacity Building om scholen te 
versterken. Hij verwierf bij deze gelegenheid financiële steun voor verschillende scholen in 
Wajir.  Abdi en John volgden in Nairobi trainingen voor fondswerving in Kenia zelf. 
 
 
Financiën 
In 2017 is aan projecten in Wajir in totaal incl. de bijdrage van de Wilde Ganzen € 38.307,-- 
besteed.  
 
De inkomsten van de stichting, incl. bijdragen van KerkinActie bedroegen € 28.351,32. 
De uitgaven van de stichting waren € 33.605,- voor projecten en € 1.740,21 aan kosten.  
 
Dankzij de landelijke organisatie voor Particulier Initiatief Partin zijn wij in staat om zelf de 
jaarrekening op te maken volgens de geldende regels. Deze zal worden gepubliceerd op onze 
website. Het bespaart ons jaarlijks vele honderden euro’s accountantskosten. 
 
 
Beleidsplan SWW (2018-2020) 
SWW wil een bijdrage leveren aan het proces dat Wajir grip geeft op haar toekomst, haar in staat 
stelt om zich te ontworstelen aan de armoede en om haar bevolking naar een groeiende welvaart en 
welzijn te voeren. 
Daartoe steunt SWW een betere toegang tot veilig drinkwater, steunt onderwijs en zorg voor 
bijzondere groepen als vrouwen, bejaarden en gehandicapten.  
Zij probeert hiervoor fondsen te werven en in toenemende mate instanties in Wajir te verbinden aan 
deskundigheid of andere mogelijkheden zodat de samenleving uiteindelijk zelfredzaam kan zijn. 
Wij hebben de volgende plannen: 

• bouwen en verbeteren van waterputten en het plaatsen van pompen. 



• bouwen van ecologisch verantwoord sanitair. 

• steun aan terugdringen van vrouwenbesnijdenis FGM. 

• stimuleren en faciliteren van contacten en (externe) instanties met bewezen deskundigheid op 
het gebied van ecologische landbouw en het bevorderen van voedselzekerheid in aride gebieden.  

• Faciliteren van contacten van de County Government met de eigenaar van de Revalidatiekliniek 
voor gehandicapte kinderen teneinde dit instituut te reactiveren. 

• streven naar beschikbaar stellen van specialistische hulp voor kinderen met orthopedische 
problemen. 
 
 

Conclusie 
De situatie in Wajir is sterk aan het verbeteren. De County Regering is competent en pakt de 
zaken voortvarend aan. Uiteraard is hiermee lang niet alle achterstelling van zoveel jaren 
ingelopen. Er blijven nog veel armoede, gebreken en kwetsbare groepen. 
Onze stichting zal aandacht houden voor water en sanitatie voor bejaarden, voor scholen 
met achterstand en voor de gehandicapte kinderen. In feite steunen we hiermee vooral het 
levend houden van de nagedachtenis aan Annalena en het voortzetten van het werk van 
Zuster Teresanne. Wij blijven bereid om mee te zoeken naar expertise zoals medisch 
specialisten en voor het afval probleem. 
Wajir laat zien dat mensen wel degelijk voor grote vooruitgang en ontwikkeling kunnen en 
willen zorgen als zij daar de kansen voor krijgen.  
Het zou ons niet verbazen als Wajir een voorbeeld kan worden voor veel plaatsen in 
soortgelijke omstandigheden.  
Wij hebben hoge verwachtingen van het contact tussen Wajir (overheid, ondernemers, 
boerenorganisatie en onze partner) met SEKEM in Egypte. 
 

 

Dank 
Velen van u hebben onze stichting ook in 2017 gesteund en sommigen steunen ons heel 
trouw. Wij zijn u daar heel dankbaar voor en we hopen u te laten zien dat de mensen in 
Wajir en onze stichting uw steun waard zijn. 
 
 

                        



 


