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Het bestuur 
 
Ad Groeneveld, voorzitter 
Simon Verhoeven, secretaris-penningmeester 
Inge Gransbergen, bestuurslid 
Willem-Jan Groeneveld, bestuurslid 
Andy van Hoof, bestuurslid (tot okt 2007) 
Werner Koch, bestuurslid 
Janneke Peelen, bestuurslid 
Rosalin van Schie, bestuurslid 
Elly Thuring, bestuurslid 
 
Andy van Hoof heeft in oktober zijn lidmaatschap van het bestuur wegens tijdgebrek 
beëindigd. 
 
Verder zijn aan de stichting verbonden: 
 
Henk van Apeldoorn, adviseur 
Daniëlle Fontijn, verpleegkundige, vrijwilligster sociaal jeugdwerk 
Maarten Peelen, website 

 
 
Het is nu al bijna elf jaar geleden dat de Stichting Welzijn Wajir werd opgericht. Een vijftal 
artsen had via de Rotary gedurende anderhalve maand medisch werk verricht in Wajir, 
noordoost Kenia. Omdat ze zagen dat het werk hooguit een druppel op een gloeiende plaat 
was, besloten zij de straatarme droge woestijnregio structureler te helpen. 
De Stichting Welzijn Wajir heeft in de loop van de tijd een groot veranderingsproces 
ondergaan, waarbij noodhulp plaats maakte voor training van de lokale bevolking om zelf 
inhoud te geven aan hun vaak moeizaam bestaan. De oprichting van DAWN, Development 
Agency Wajir the Netherlands, in 2006 was daarin een mijlpaal. Hierin zijn lokale 
vertegenwoordigers gaan samenwerken voor beter onderwijs, watersanitatie en basale 
gezondheidszorg. 
In een langzaam groeiproces wordt de verantwoordelijkheid daar gelegd waar hij hoort.  
Dat houdt echter niet in dat er ook niet zeer concrete zaken gebeuren, zoals scholenbouw en 
waterputten slaan. 
 
De stichting heet statutair: Stichting Welzijn Wajir en is gevestigd in Wilnis, gemeente De 
Ronde Venen. 
 
De stichting heeft ten doel: 
 
a) Het bieden van hulp in de ruimste zin des woords 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. Deze 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. 

 
b) Het verrichten van handelingen die met het bovenstaande verband houden in de ruimste 

zin.  
 
c) 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. 
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In de praktijk komen deze officiële uitgangspunten steeds meer neer op steun aan de 
straatarme bevolking, maar dan wel op basis van de keuze voor projecten die door henzelf 
worden gekozen en gedragen. Zo is onze inzet in Wajir een leerproces, waarbij de 
bevolking nadrukkelijk wordt betrokken; het is niet het verstrekken van kortdurende hulp 
die wij voor hen zouden bepalen. 

 
 
Over DAWN, onze partner in Wajir 
 
Development Agency Wajir the Netherlands (DAWN)  is de partner van de Stichting Welzijn 
Wajir in Kenia. Zij coördineert de projecten van de stichting ter plaatse en bepaalt welke 
projecten prioriteit hebben.  
 
Ons bereikte het droevige bericht dat mevrouw Shamsa is overleden. Shamsa was de 
vertegenwoordigster van Motherkind, de organisatie in Wajir die strijdt voor de rechten van 
de vrouw, de vrouwenbesnijdenis (FGM) ter sprake wil brengen en streeft naar afschaffing 
hiervan. We hebben haar leren kennen als een kleine, dappere vrouw. 
We zullen haar niet vergeten en proberen om haar strijd tegen de FGM te blijven steunen. 
Motherkind besloot om haar plaats in DAWN te laten innemen  door haar dochter Abshira. 
 
Said, de manager van de dovenschool, werd als penningmeester vervangen door mevrouw 
Abshira Said. Hij blijft wel lid van DAWN. 
 
Abdi Billow, een vooraanstaand man bij DAWN en tevens leider van het Wajir Peace and 
Development Agency (WPDA), het vredescomité van Wajir, gaat begin 2008 een paar 
maanden naar Glasgow voor studie. De stichting juicht dit toe en steunt hem hierbij. 
Het secretariaat wordt  tijdelijk waargenomen door Hussein Aden, gesteund door Abdi 
Dagane en Hussein Sugow. 
 
 
2007, hoe gaat het in Wajir? 
 
Eind 2007, begin 2008 kwam Kenia op treurige wijze in het  nieuws. Strijd van Luo’s tegen 
Kikuyu’s leiddde tot massale vlucht van onschuldigen en minstens 1500 doden. 
Dit speelt zich echter vooral af in Centraal- en West-Kenia.  
Wajir had vroeger een slechte reputatie qua veligheid, maar wordt nu in een grote krant “een 
zeldzame haven van vrede” genoemd. Wel 30.000 Kenianen weken uit naar het 
noordoosten. 
Dankzij de door ons gesteunde WPDA wordt efficiënt bemiddeld voordat er conflicten 
ontstaan. Een bijzondere prestatie, die alom bewondering wekt. Het WPDA is medio jaren 
’90 door enkele vrouwen in Wajir geїnitieerd om een einde te maken aan de heftige 
conflicten tussen de verschillende clans.  
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Dekha Ibrahim Abdi 

 

 
 

Mevrouw Dekha Ibrahim Abdi stond samen met andere vrouwen in 1992 aan de wieg van 
vrede tussen de clans in Wajir. Ze was toen pas 30 jaar oud. In 2007 kreeg ze de ’ Right 
Livelihoods Award,’ ook wel genoemd ‘de alternatieve Nobelprijs voor de Vrede’. Ze kreeg 
deze erkenning, omdat ze in diverse ethnische en culturele situaties heeft laten zien hoe 
religieuze en andere verschillen verzoend kunnen worden, zelfs na gewelddadig conflict en  
weer op elkaar betrokken kunnen raken in een samenwerkingsproces dat leidt tot vrede en 
ontwikkeling’’ 
Dekha was de eerste secretaris van onze partners Wajir Peace en Development  en 
oprichtster van Nomadic Primary Health Care. In 2007 vroeg ze ons de training van  
traditionele vroedvrouwen in de streek Diff van Wajir te steunen.  
 
In de eerste maanden van 2008 nu we dit jaarverslag schrijven is Dekha een belangrijke 
kracht achter de schermen om vrede en verzoening te herstellen in Kenia.  
Ook anderen uit Wajir, zoals ambtenaren, zijn overgeplaatst vanwege de ervaring die ze 
opdeden in Wajir. 
 

 
In 2007 begon de bevolking van Wajir weer op te klimmen uit het diepe dal van de 
jarenlange droogte, die in 2006 de kudden decimeerde. Op het dieptepunt van de droogte 
was volgens Oxfam wel 90% van de bevolking afhankelijk van voedselhulp van elders. 
 
Voor de stichting is 2007 gekenmerkt door twee zaken, die van belang zijn om Wajir uit het 
isolement te halen ; onderzoek en het verbeteren van externe contacten/informatie. 
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Onderzoek en actie 
 
Dankzij een royale bijdrage van Kerk in Actie konden structureel onderzoek worden gedaan, 
advies worden gegeven en activiteiten worden ontplooid op het gebied van droogte-
problematiek en de daarmee samenhangende veesterfte, honger en ontheemding. 
Daartoe verbleef onze adviseur Henk van Apeldoorn en zijn broer Arjen, expert op het 
gebied van problematiek van nomaden en veehouderij, in het voorjaar in Wajir. 
Arjen keek met name naar de toekomstmogelijkheden voor het traditionele nomadenleven. 
Tweemaal werd SWW uitgenodigd om een workshop over de onderzoeksresultaten te geven 
aan de belangrijke stuurgroep van het district. 
 
Tevens bleef als vrijwilliger Daniëlle Fontijn tweemaal drie maanden in Wajir. Zij is naast 
verpleegkundige ook opgeleid in Public Health voor de tropen.  
Eerst begeleidde zij 12 jongeren in het onderzoek doen naar de leefomstandigheden van de 
droogtevluchtelingen. Verder onderzocht zij de situatie van de jeugd en de mogelijkheden 
om de jeugd te betrekken bij de ontwikkeling van Wajir. 
Zij werkte met verschillende groepen en legde het fundament voor een jeugdprogramma dat 
SWW samen met DAWN hoopt te kunnen uitvoeren. 
 
Onderzoeksvragen waren: hoe kan Wajir de volgende droogte nog beter overleven en hoe 
kan de toekomstverwachting van jongeren worden verbeterd nu (gezien de droogte) 
voortzetting van het nomadenbestaan moeilijker wordt. 
 
Nog beter. Want hoewel Wajir tot de zwaarst getroffen gebieden behoorde en lang niet de 
meeste hulp kreeg, ging het heel goed met de hulpverlening. Meer dan 60 procent van de 
mensen die extra voedsel nodig hadden, kregen het ook. Hoewel dat natuurlijk niet genoeg 
is, is dat wel het beste resultaat van heel Kenia. 
Erg interessant dus om te onderzoeken hoe deze goede resultaten bereikt konden worden. 
En vooral ook wat de mensen zelf dachten over de oorzaken van de droogte en hoe het de 
volgende keer nog beter zou kunnen.  
Al gauw bleek dat we te beperkt dachten. Droogte was niet de enige ramp. Ook de 
overvloedige regens (en dus cholera en malaria), een dreiging van vogelpest, een epidemie 
van Rift Valley Fever en voortgaande ondervoeding teisterden Wajir. 
 
We keken niet alleen hoe de problematiek van Wajir in elkaar zat, maar vooral wat er 
plaatselijk voor handen is voor een betere aanpak samen met andere ontwikkelingskrachten. 
We stimuleerden initiatieven en Wajir deed voor het eerst actief mee met de Kenya 
Pastoralist Week. Unicef financierde de deelname van tien kinderen van “onze “ Furaha 
Secondary School. 
 
Voor het onderzoek keken we naar drie belangrijke groepen in Wajir: 
 
1 De herders, ook wel pastoralisten genoemd. Dat zijn mensen die rondtrekken met 

hun vee. Dankzij duizenden jaren ervaring zijn ze in staat in dit heel minimale gebied 
te overleven. Net als in de tijd van Abraham. In hun eigen ogen een rijk en prachtig 
bestaan. De vraag is :‘’ waarom kan het niet meer zoals het al die eeuwen wel kon?’’ 
Nomaden hebben de neiging om in vruchtbare tijden hun kuddes onbeperkt te laten 
uitbreiden. In tijden van droogte is er voor grote kudden onvoldoende voedsel en 
sterven de dieren. 
Een beter beleid zou zijn om de omvang van de kudden beperkt te houden door 
dieren te verkopen of te laten slachten voor de export van vlees. Door de opbrengst 
op een  bank te zetten zou men een geldreserve kunnen opbouwen voor slechte 
tijden. 
Verder aandacht voor watermanagement, handhaven van vrede ( schaarste aan 
water en gras is de grootste bron van conflicten)  en zoeken naar alternatieve 
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middelen van bestaan. Hierbij kan worden gedacht aan tuinbouwteelt van Aloë Vera, 
aftappen van Arabische gom, afvalrecycling en uitbreiding van het houden van kippen 
en bijen . 

 
2 De tweede groep zijn de mensen die het herdersbestaan niet langer vol hebben 

 kunnen houden. Ze worden de drop-outs genoemd. Ze zijn teveel beesten 
 kwijtgeraakt om nog rond te zwerven en zijn neergestreken waar er ook maar Water 
 en Voedsel is, vooral rond de stad Wajir. De Stichting Welzijn Wajir probeert vooral 
 deze drop-outs te helpen weer een beter leven te verkrijgen. De vraag is:‘’hoe 
 kunnen onze partners en hun doelgroepen effectiever en efficiënter aan de toekomst 
 werken?’’ 
Gewerkt moet worden aan verbeteren van gezondheid zoals waterputten, klein-
schalige landbouw, herbebossing, strijd tegen zwerfafval en beter sanitair zoals 
 ecotoiletten. Ook uitbreiden en verbeteren van het onderwijs, met name voor meisjes. 

 
3 De derde groep is de generatie kinderen die we als stichting de afgelopen tien jaar 
 geholpen hebben naar school te gaan. Dit zijn vooral de kinderen van de drop-outs, 
 want zij zwerven niet en kunnen dus naar school. Daarmee hebben we ze op de 
 toekomst willen voorbereiden. Een deel heeft zelfs de middelbare school afgemaakt. 
 Maar… ze hebben geen werk. We noemen ze de EdUnYo (Educated Unemployed 
 Youth). Terug naar het nomadenbestaan kunnen ze niet. Zij kunnen gemakkelijk ten 
 prooi vallen aan nihilisme, criminaliteit , drugs of fundamentalisme. De vraag is: “wat 
 kunnen we doen opdat de jeugd de mogelijkheid krijgt om alternatieve bestaans-
 wijzen op te bouwen?’’  
 Belangrijk is het vinden van stageplaatsen voor het opdoen van werkervaring, alter-
 natieve middelen van bestaan en vakopleidingen. Het isolement van Wajir moet 
 doorbroken worden zodat de jeugd ideeën en perspectieven oppakt van elders. 
 De eigen jeugd moet betrokken worden bij de ontwikkeling van Wajir. 
  
 
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn in 10 punten samen te vatten: 
 
1 Niet droogte, overstromingen of epidemieën, maar bevolkingsgroei is het meest 

bedreigend voor de zelfstandige, onafhankelijke, overlevingskansen van Wajir. 
2 De bevolking van Wajir brak omstreeks 1997 door de kritische grens van haar 

verantwoord gemiddeld ecologisch draagvlak voor pastoralisme: 250.000 inwoners. 
Weinig beslissers weten dit, bijna niemand houdt er rekening mee. 

3 In 2008 moeten we rekenen we met 577.000 inwoners. Meer dan de helft zou dus 
gemiddeld nu al van nieuwe bestaansmiddelen moeten leven. Schijnbaar gaat het 
nog niet zo slecht dankzij veel familiehulp uit de diaspora (=de groep van 
economische vluchtelingen uit Wajir die overal ter wereld leven en werken), maar 
deze clansolidariteit houdt Wajir op den duur niet in leven.  

4 Veel geld gaat op aan het kauwen van Mirra. Deze drug werkt als 10 koppen koffie. 
Tijdelijk voel je je energiek  en vergeet je de wanhoop dat het leven zoals jij het 
gekend hebt, je uit de handen glipt. 

5 Zelfs in ‘’vette’’ jaren zal aanvullende voedselhulp nodig zijn: een dure onproductieve, 
afhankelijk makende en onbevredigende vorm van bestaan. Wajir komt dan in een 
negatieve spiraal terecht. In plaats van een opmars richting Millenniumdoelen gaat 
Wajir op al die gebieden steeds sneller achteruit. De concurrentie om 
bestaansmiddelen wordt heviger en conflicten zullen toenemen.  

6 Ons projectdoel is daarom een mentaliteit gericht op zelfredzaamheid en vrede in 
Wajir levend te houden. 

7 Jeugd heeft de beste kansen om te leren op een nieuwe manier aan de slag te gaan. 
We moeten inzetten op onderwijs waarmee je aan de slag kunt (zoals vakonderwijs), 
werkervaring, stageplaatsen, leren van voorbeelden, rolmodellen, alternatieve  
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productie ( zoals Aloë Vera, arabische gom, export van kamelenvlees,  kleinschalige 
irrigatie) 

8 We hoeven het niet alleen te doen, maar moeten ons netwerk temidden van de 
ontwikkelingskrachten in Wajir en op landelijk niveau goed benutten via onze 
partners. Dat netwerk en onze plek daarin is sterk verbeterd in 2007. 

9 Onderwijs is strategisch. Vooruitgang op bijna alle fronten hangt sterk samen met het 
aantal meisjes dat de middelbare school afmaakt. Bevolkingsgroei remt pas als 
mensen ervaren dat minder kinderen beter overleven, daarom zijn moeder en 
kindzorg en een gezonde leefomgeving, vooral water en sanitatie voorwaarden. 

10 Voor Jeugd en Vrede en ander goed beleid moet er geld te vinden zijn in Kenia, laten 
we onze partners helpen grip te krijgen op Keniaanse bronnen en beleid. Daarbij is er 
plek voor begeleiding door deskundige Nederlanders.  

 
 
Externe Contacten / Informatie 

 
In 2007 heeft de stichting veel nieuwe externe contacten gehad, die soms (nog) geen 
concrete resultaten hebben opgeleverd en soms veelbelovend zijn. 

 
Het contact met de Nederlandse ambassade in Nairobi heeft er toe geleid, dat de Eerste 
Secretaris in mei een bezoek heeft gebracht aan Wajir met in haar kielzog een aantal 
collega’s van andere ambassades en enkele internationale hulporganisaties. 

 
Er is contact geweest met een deskundige voor ecotoerisme. Momenteel lijken hiervoor toch 
nog teveel bezwaren te bestaan. 
 
Ook waren er gesprekken met een lid van de YSI, een internationale organisatie van 
jeugdige vrijwilligers. Het plan bestaat dat zij gaan helpen met het opzetten van een media-
theek. 

 
Veelbelovend leek het project van Rick Claassen c.s. om plastic zwerfafval om te smelten tot 
bruikbare materialen. Hun experiment is o.a. door onvoldoende ambachtslieden in Wajir nog 
niet succesvol geweest. Het zwerfvuil is een ecologische bedreiging voor dit gebied, want het 
vee eet het op en kan daardoor overlijden. Inmiddels is er wel een bewustwording en 
opruiming van veel plastic tot stand gebracht. Voor dit opruimen betaalden wij de 
schoolkinderen een klein bedrag wat zij konden gebruiken voor hun schoolgeld. 
Ook andere studenten van de Design Academy in Eindhoven hebben ons logo nog mooier 
gemaakt en tips gegeven over de huisstijl. 
 
Recent is er op de Keniaanse Ambassade in Den Haag een nieuwe hoge functionaris 
gestationeerd, die uit noordoost  Kenia afkomstig is. Wij verheugen ons op verdere ont-
moetingen en op haar adviezen. 
 
In ons jaarverslag 2006 schreven we u over Annalena. Na terugkeer uit Wajir hebben wij 
contact gezocht met het anti-honger-comité dat zij samen met Maria Teresa in Forli ( Italie) 
heeft opgezet. Dit contact werd enthousiast in Forli ontvangen. 
Onze stichting kreeg een uitnodiging voor een bezoek en dat is in oktober gebracht door 
Simon Verhoeven en Ad Groeneveld. Direct ontstond een gevoel van vriendschap en 
gelijkgestemdheid. Waarschijnlijk heeft onze hulp bij het heropenen van de revalidatiekliniek 
voor gehandicapte kinderen in Wajir opgezet, door Annalena en Maria Teresa, op hen grote 
indruk gemaakt. 
Dit Comitato per la Lotta contro la Fame runt een bedrijf in tweedehands goederen en ver- 
krijgt op die manier geld voor projecten in ontwikkelingslanden. 
Maria Teresa is kort daarop afgereisd naar Wajir om te zien hoe de kwaliteit van zorg voor 
gehandicapte kinderen kan worden verbeterd. 
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Wij zijn van plan om in de toekomst nauw met het Comitato te gaan samenwerken, waarbij 
wij de regie van de gehandicaptenzorg graag aan hen overdragen. 
Bij de verbetering van de kwaliteit van de zogenaamde “Rehab” hangt veel af van de mede- 
werking van de eigenaar, de bisschop van Garissa. 
Van het Comitato kregen wij een gift van € 10.000,-- voor de dovenschool. Samen met het 
geld van de Rotaryclub Veenendaal-Regio kan de timmerwerkplaats voor de dove jongens 
worden gerealiseerd. 
 

 
Door Dirk Verhoeven en Roos Withaar werden twee films gemaakt, gefinancierd door Kootje 
Foundation: ‘Opgedroogd bestaan’ over de gevolgen van de droogte voor de nomaden en 
‘Ask Y ‘ over de drang van jongeren om betrokken te worden bij de ontwikkeling van hun 
gebied.  
Op verzoek kan een exemplaar van de dvd’s worden toegezonden. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Het markeren van drempels op weg naar ontwikkeling 

 

In de stromende regen zijn we op weg van Nairobi naar Garissa. Plots knallen we met ons 
hoofd tegen het dak omdat de chauffeur een verkeersdrempel niet gezien heeft. ‘’je ziet die 
dingen ook helemaal niet in de regen’’, merken we geërgerd op. 100 km verderop vinden we 
twee auto’s van Artsen zonder Grenzen op hun kop naast de weg. ‘’De één trok de ander en 
in de regen zijn ze te hard over de verkeersdrempel gegaan’’, is het verhaal. Het is een 
wonder dat beide chauffeurs er heelhuids afgekomen zijn. Met één van de bussen naar Wajir 
ging het slechter . Die knalde keihard in een moddergat en sloeg over de kop met 21 doden 
en vele gewonden als gevolg. Meestal markeren chauffeurs dit soort gaten om hun collega’s 
te waarschuwen, maar nu is het nog vroeg in het seizoen.  
 
Napratend over deze ongelukken bedenken we dat het met ontwikkeling net zo gaat. Er zijn 
allerlei gaten en obstakels op de weg naar ontwikkeling. Je kunt daar maar beter alert op 
zijn, drempels markeren zodat ook anderen er rekening mee kunnen houden. Daarmee is 
het plan van onze campagne op weg naar de Kenya Pastoralist Week geboren.”Marking the 
bumps on the road to development…” 
In Nairobi wordt de slogan meegenomen in de publiciteit rond deze campagne om nationale 
aandacht voor de  pastoralisten te vragen. 
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Met een aantal jongeren bespreken we welke ‘drempels zij zien op de weg naar 
ontwikkeling’.  Dirk Verhoeven en Rosa Withaar die in 2006 de film ‘Opgedroogd  bestaan’ 
maakten in Wajir, verfilmen het proces. ‘Ask Y?’ gaat de film heten.  De Y staat voor Youth ( 
= jeugd), voor Yussuf ( de hoofd-persoon) en klinkt in het engels als ‘why?’ (=waarom). 
Daarmee willen we jongeren die opstaan en vragen stellen bemoedigen.   
 
De jeugd van Wajir is bijvoorbeeld kritisch over voedselhulp. Die is natuurlijk goed bedoeld. 
Net als een verkeersdrempel bedoeld is om zachter te rijden, maar de schaduwzijde is dat 
voedselhulp lui en afhankelijk maakt.  
Een andere vraag die in de film behandeld wordt is de macht van clanoudsten, die het in 
Wajir – en bijna overal in Kenia - voor het zeggen hebben.  
Via Wajir Peace stellen we deze vraag in een vergadering van de clanoudsten aan de orde. 
Een van hen antwoordt: “we hebben naar ons gevoel genoeg gedaan. We hebben ze 
verwekt, te eten gegeven en morele waarden meegegeven… Nu moeten ze het zelf doen”. 
We antwoorden: “het is waar dat jullie ze verwekt hebben , het zijn er erg veel. Steeds 
moeilijker is het ze zonder hulp van buiten te eten te geven. De beste van de morele 
waarden is onzes inziens de vrede die tot stand gebracht is in Wajir. De vrede die jullie als 
clanoudsten bewaken. Kwam die niet tot stand  via dialoog met vrouwen en jongeren? Is dat 
niet de kracht van ‘’door de gemeenschap gedragen vrede ?’’ Kunnen we die formule van 
dialoog tussen ouderen en jeugd proces toepassen op het enorme probleem van de jeugd 
werkloosheid?” 
  
Pastoralisten uit andere gebieden die op de film een stukje van die dialoog tijdens de Kenya 
Pastoralist week zien, zeggen: “jullie in Wajir hebben dezelfde problemen als wij. Maar 
dialoog tussen ouderen en jongeren, daar kunnen we van leren. Want de jeugd is echt 
wanhopig over hun werkloosheid en de ouderen hebben de macht.” 
 
Niemand voorziet dan nog dat enkele maanden daarna, Kikuyu en Luo jongeren hun 
frustraties zullen omzetten in geweld.  
 
 
Wat gebeurde er verder in Wajir? 
 
Maryam Sheikh Abdi maakte een voortreffelijk rapport, waarin zij aantoonde dat er geen 
basis te vinden is in de Koran voor vrouwenbesnijdenis. Middels bijeenkomsten met imams 
probeert zij deze opvatting te verspreiden. Dit rapport is op verzoek verkrijgbaar. 
Mogelijk kan zij voor de stichting van belang zijn bij het bestrijden van vrouwenbesnijdenis. 
 
De bouw van scholen ging door : 

 Wagalla, 

 Lafeley,  

 Makoror 

 Hodan Primary 

 Barwaqoo en  

 Wajir Girls werden uitgebreid. 

 Voor de Bahatischool werden meisjestoiletten neergezet. 
 
Er werd een nieuwe training gehouden voor TBA’s (Traditional Birth Attendants). 
Dit zijn vrouwen, die zonder opleiding en instrumentarium bevallingen in de huttendorpen en 
in de “bush” moeten begeleiden. 
Dit project werd gesteund door Novo Nordisk evenals het maken van waterputten door 
pastoor Thaddeus, elke maand vijf waterputten. 
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Dank zij Kootje Foundation konden kinderen uit het arme Makororgebied naar school door 
het verzamelen van zwerfafval als plastic zakjes en kregen kinderen van de Bahatischool op 
die manier schooluniformen. 
 
Gecontinueerd werd het ‘Grannies-project’ van zuster Teresanne (de zorg voor 220 
bejaarden) en het Fee-for-Work project (waarbij middelbare scholieren hun schoolgeld 
kunnen verdienen met kleine werkzaamheden ). 
 
Het werk van het vredescomite Wajir Peace and Development Committee werd gesteund 
door Kerk in Actie. Ook de subsidie aan het  belangrijke vredesonderwijs werd 
gecontinueerd. 
 
 
De stichting in Nederland 
 
Ook in 2007 mocht de stichting zich weer verheugen op veel steun en sympathie in 
Nederland 
De relatie met Impulsis ( een samenwerking tussen de drie ontwikkelings- 
organisaties Edukans, Icco en Kerk in Actie ) werd voortgezet. 
Impulsis verdubbelt als onze vaste partner onze inkomsten voor projecten.  
De contacten getuigen van vertrouwen in het werk van de stichting en wij vinden die 
contacten zeer stimulerend. 
 
 
 

 
 
 
Diverse Rotaryclubs hebben in 2007 een bijdrage gegeven of toegezegd: 

 Veenendaal-Regio (een wijnverkoopactie) 

 Mijdrecht (een bedrijfsvoetbaltoernooi) 

 Leusden c.a. 

 Woudrichem 
 
Het Veenlandencollege in De Ronde Venen heeft weer een zeer geslaagde kerstkaarten-
actie gehouden met een opbrengst van maar liefst € 29.500,- . Veel tijd werd door ons 
besteed aan het geven van lessen en presentaties. Voor leerlingen uit de onderbouw werd 
een projectweek over het leven in Afrika georganiseerd, toegespitst op Wajir. 
 
De Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen was in 2007 weer één van onze 
steunpilaren. Deze stichting hield weer een Charity-Jazz-Festival  ‘Chazz 2007’ in een 
prachtige ambiance. Naast geld leverde hun inspanningen ook veel lokale publiciteit op. 
 
Leerlingen van de Horsthoekschool in Heerde hebben auto’s gewassen voor waterputten in 
Wajir. 
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Piet Hein Korving heeft  een solosponsortocht gefietst naar Linz in Oostenrijk om het werk 
van Danielle financieel mogelijk te maken. Ook veel andere bekenden van Danielle hebben  
geholpen. 
 
Van donateurs uit het hele land ontvangen wij geld; wij verheugen ons in dit brede draagvlak. 
Het mag gezegd: de omgeving van De Ronde Venen springt er dit jaar uit! 
 
Naast deze giften is er ook ‘het penninkske van de weduwe…’ Zo schenkt een weduwe al 
enkele jaren het vakantiegeld van haar AOW aan Wajir.  Wij worden daar altijd stil van…. 
 
 
Tenslotte 
 
Motto van onze stichting is FUN, met de F voor Future (toekomst), de U voor Unity in 
approach (eendrachtige samenwerking) en N voor Needy, hulp aan de meest behoeftigen. 
De stichting evolueert van een clubje mensen, dat geld ophaalt voor de bouw van schooltjes 
naar een kleine organisatie die, met behulp van consultants, probeert de problematiek van 
de regio Wajir in kaart te brengen en te zoeken naar een bredere en diepere aanpak. 
Dit vergt een aanpassing in de werkwijze van ons bestuur en stelt hoge eisen aan de interne 
communicatie.  
De externe communicatie, zoals de website, heeft stellig hieronder geleden, maar zal in 2008 
meer aandacht krijgen. 
Aan de reacties van onze externe contacten leiden wij af dat wij op de goede weg zijn en dat 
stimuleert ons om met ‘FUN’ door te gaan. 
Uw hulp hierbij wordt zeer op prijs gesteld ! 
Wij danken alle gevers die het werk van onze stichting mogelijk maken. 
 
 

Financiële verantwoording 
 
In 2007 werd aan donaties geworven: € 94.500,- met daarnaast voor de uitzending van 
Daniëlle Fontijn € 7.850,-. Bij deze bijdragen komt nog verdubbelingsgeld van Impulsis van in 
totaal  € 75.000,-. In het gehele jaar  werd in tegenstelling tot 2006 ( het extreme droogtejaar) 
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minder aan projecten uitgegeven, maar dat is een deel schijn door overloop van projecten 
naar het jaar 2008. 
De volgende uitgaven zijn gedaan: 
 
Onderwijs (scholenbouw)      € 38.500,- 
Grannies en Fee for Work (studiegeld)    €   7.000,- 
Training, opleiding en verbreding draagvlak    € 25.750,- 
Vredesonderwijs       €   9.250,- 
Opbouw DAWN (bureau)      €   4.000,- 
Rehabilitation Center. samen met Lilianefonds   €   3.500,- 
Waterputten  via pastoorThaddeus     €   7.000,- 
Uitzending Danielle       € 17.500,- 
TBA-training        €   3.600,- 
Milieu project (plastics)      €   3.050,- 
Reiskosten, voor zover niet privé gedragen    €   6.275,- 
Website, bankkosten, accountant, porti etc.    €   2.500,- 
 
In 2007 werd verder besteed vanuit een bijdrage van Kerk in Actie (€ 60.000,- overgemaakt 
in 2006)  voor oplossingen van droogteproblematiek een bedrag van € 48.000,-.  Daarnaast 
is een bedrag van € 15.000,- besteed aan urgente vredesinterventie langs en over de grens 
met Somalie  (via WPDA). betaald door Kerk in Actie met een bedrag van € 15.000,- 
Bovenstaande cijfers zijn afgeronde bedragen; een volledig accountantsrapport dat later dit 
jaar verschijnt kunt u opvragen via  info@wajir.org . Bestuursleden dragen zelf de reiskosten, 
alleen de reiskosten van de adviseur/trainer en van een vrijwilliger als Daniëlle Fontijn  
worden betaald vanuit de Stichting. Waarbij aangetekend moet worden dat Daniëlle, dankzij 
royale  giften vanuit haar enorme achterban zelf haar uitzending heeft gerealiseerd!! 

   
 
 
 
 
Wajir, enkele kengetallen 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Wajir district ligt in noordoost Kenia. 
• De oppervlakte is 56.500 km2 (ongeveer anderhalf keer de oppervlakte van Nederland). 
• In 2007 is Wajir opgedeeld in vier districten: Wajir Noord, Oost, West en Zuid. 
• In het oosten grenst Wajir aan Somalië, in het noorden aan Ethiopië.  
• Temperaturen variëren tussen de 24 en 42 graden Celsius.  
• De gemiddeld jaarlijks te verwachten regenval is 295 mm.  
• Wajir is net zo plat als Nederland. Maar veel droger: een woestijn of steppe begroeid met 

wel 300 soorten planten, grassen en struiken en bomen.  
• Etnische groep: Somaliers. 
• Drie grote clans: Degodia, Ajuran en Ogaden. 
• De solidariteit binnen de clans is zeer groot. Vergelijkbaar met verhoudingen binnen een 

hecht Nederlands gezin. 

mailto:info@wajir.org
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• Een Somaliër voelt: alles waar we van leven is ons door God gegeven. Dus is het van 
iedereen. (En dus kan ik er gebruiksrechten op laten gelden). Maar wild wordt bijvoorbeeld 
zelden gestroopt. 

• Duizenden jaren ervaring leerden hoe je met heel beperkte middelen in deze woestijn kunt 
overleven. Namelijk rondtrekken op zoek naar Water en groen voor de besten. 

• Deze bestaanswijze heet pastoralisme.  
• Alle (Somalische) inwoners van Wajir zijn economisch met het pastoralisme verbonden. Ze 

voelen zich in het hart pastoralisten. Ook ambtenaren in de stad bezitten vee dat dan 
geweid wordt door neefjes samen met de kuddes van andere familieleden (zelfs al wonen 
die in New York of Amsterdam). 

• Vee: dromedarissen (‘camels’), geiten, koeien, schapen en ezels.  
• Men leeft van de melk  en wat vlees van de beesten aangevuld met maïs, olie, peul-

vruchten, voornamelijk van voedselhulp. 
• Het aantal mensen dat van pastoralisme kan leven fluctueert met de regenval. 
• Tegen het einde van de lange droogteperiode die in maart 2006 haar diepte punt bereikte 

waren naar schatting 90 procent van de koeien dood, 70 procent van de schapen, 50 
procent van de geiten en 30 procent van de camels.  

• Berekeningen gebaseerd op de gemiddelde regenval laten zien dat slechts 250.000 
mensen duurzaam zouden kunnen leven van pastoralisme.  

• De buitenrand van de stad Wajir - het voornaamste interventiegebied van de Stichting 
Welzijn Wajir - bestaat uit mensen die al hun vee kwijt zijn en structureel zijn aangewezen 
op voedselhulp. Ze worden ‘drop-outs’ genoemd omdat ze uit het nomaden bestaan ge- 
vallen zijn. Ook elders in het district zijn er steeds meer nederzettingen van ‘drop-outs’ met 
geen vee, of te weinig vee om nog rond te trekken.  

• In december 2007 wordt Wajir nog steeds geclassificeerd als ‘’High Food Insecurity’.                                                
Bron: Kenya Food Security Strategy Group. 

• Niemand weet hoeveel mensen er precies in Wajir wonen. Ook na de volgende volkstelling 
(2009) kan er alleen maar een – betere - schatting gemaakt worden.  

• De voedselverdelers werkten in februari 2006 met een aantal van 391.731 inwoners, waar-
voor op dat moment 246.800 voedsel geleverd werd. Ze stelden toen voor het aantal 
voedselbehoeftigen in alle gebieden op te trekken naar 75 procent. Nationaal ging men 
akkoord. Alleen werd het inwoneraantal naar beneden bijgesteld naar 380.691, waardoor 
het aantal geleverde calorieën gelijk kon blijven (voor 246.800 mensen)!  Het incident laat 
vooral zien hoezeer bevolkingscijfers politieke cijfers zijn. Telkens weer blijken de politieke 
gekleurde schattingen van het inwoneraantal van Wajir te laag te zijn!  

• In Oktober 2006 dook er een nieuw cijfer op. Het CBS Analytical report on population 
projections vol VII, August 2002, had al aangegeven dat de bevolkingsgroei 6.6 procent 
was.  Als dat cijfer toegepast wordt op de volkstelling van 1999 dan zou de bevolking anno 
oktober 2006, 505.674 zijn. 

• Als het waar is wat we vrezen zal in 2015 Wajir  wel 1 miljoen inwoners kunnen hebben. 
Tegelijk zal de milieudegradatie snel voortschrijden. Pastoralisme is dan nog maar een 
kleine bijdrage aan de overlevingsmogelijkheden. 

 

 


