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Het bestuur 

 

Ad Groeneveld, voorzitter 

Simon Verhoeven, secretaris-penningmeester 

Inge Gransbergen, bestuurslid 

Willem-Jan Groeneveld, bestuurslid 

Werner Koch, bestuurslid 

Janneke Peelen, bestuurslid 

Rosalin van Schie, bestuurslid 

Elly Thuring, bestuurslid 

 

Wiilem-Jan Groeneveld heeft in januari zijn lidmaatschap van het bestuur beëindigd en 

Werner Koch in november. 

 

Verder zijn aan de stichting verbonden: 

 

Henk van Apeldoorn, adviseur 

Maarten Peelen, website 

 

Het is nu al bijna twaalf jaar geleden dat de Stichting Welzijn Wajir werd opgericht. Een 

vijftal huisartsen had via de Rotary gedurende anderhalve maand medisch werk verricht 

in Wajir, noordoost Kenia. Omdat ze erg waren geschrokken van de rampzalige toestand 

besloten zij de straatarme droge woestijnregio structureler te gaan 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, water en sanitatie 

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 (SWW) en is gevestigd in Wilnis, 

gemeente De Ronde Venen. De stichting is partner van Impulsis. 

 

De stichting heeft ten doel: 

 

a) 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. 

 

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. 

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 kort-

durende hulp die wij voor hen zouden bepalen. 
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Het voordeel van private organisaties is dat de initiatiefnemers vaak langdurig per-

soonlijk betrokken zijn op een gebied. Bij de momentopnamen van hun bezoeken vallen 

de veranderingen op.   

Wat ons in Wajir opvalt, is dat ontwikkelingen in de laatste 10 jaar nog sneller gaan dan 

in Nederland. Dat lijkt vreemd in een gebied waar het grootste deel van de bevolking nog 

net als in de tijd van de aartsvaders rondtrekt met hun vee. Maar anno 2009 kun je zo’n 

herder een mobieltje uit z’n tulband zien halen. Hij roept een kind dat de sms kan lezen; 

oom Abdirizak uit New York heeft weer 100 dollar  gestuurd!  

 

In 2007 ontdekten we hoe essentieel het is dat Wajir met de aanstormende toekomst 

leert omgaan. Nog bijna niemand beseft dat het gemiddeld ecologisch draagvlak voor 

een bestaan als herder slechts ongeveer 250.000 mensen duurzaam kan voeden. De be-

volkingsgroeicijfers worden telkens bijgesteld en deze zomer - na de volkstelling - zullen 

we het nauwkeuriger weten, maar  het is wel zeker dat er anno 2009 in de vier districten 

van Wajir al meer dan 600.000 mensen wonen.  

 

Steeds meer mensen worden afhankelijk van voedselhulp. Hun kampement wordt een 

nederzetting. De omgeving vervuilt vooral met faecaliën van de beesten en van henzelf. 

Er breken ziektes uit. De eens zo trotse, zelfredzame, van bijna niets levende herders 

moeten een totaal ander bestaan gaan leiden. Ze moeten “de grond melken” als 

landbouwers, of zelfs “je eigen spierkracht melken” als sjouwers of metaalbewerkers. 

Daar zijn zelfs de lijven van deze meesters in overleven met minimale calorieën niet voor 

gemaakt. Denken ze, want Allah bestuurt alles. Daar vertrouwen ze zich aan toe, geven 

ze zich aan over, al is het nog zo onbegrijpelijk wat er gebeurt. 

In de Koran staat alles wat je weten moet. Daarom trekt er heel vaak een Koranleraar 

mee met de familie. Hij leert je de Koran reciteren in het Arabisch en de heilige woorden 

met inkt op een houten plank schrijven. Het is slechts het begin van wijsheid en inzicht 

en toch al zo moeilijk. Dus heeft de Iman, die veel meer weet, enorm gezag. In hun ogen 

is de kennis - zoals verwoord in de Koran - compleet. Voor deze grote meerderheid is er 

geen ander bestaan dan het pastoralisme en in tijden van nood het toevertrouwen aan 

Allah. 

 
 

Kenia in 2008  

 

In begin 2008 stond Kenia in brand….. 

Heel Kenia? Nee! 

Terwijl in grote delen van dat land vreselijke stammentwisten woedden, bleef de vrede in 

Wajir gelukkig bewaard. Sterker nog; velen uit het zuiden vluchtten naar noordoost Kenia 

terwijl dat gebied ten onrechte nog steeds de reputatie heeft onveilig te zijn!  

 

Wij hebben al vaak aangeroerd dat vrede een belangrijk onderwerp is in 

noordoost Kenia.  

Geen wonder; een nomadenvolk dat moet proberen in leven te blijven in 

tijden van droogte. Dan ontstaan gemakkelijk conflicten over het weinige 

water of het weinige overgebleven vee. Bloedige conflicten. 

Wajir heeft intussen naam gekregen, omdat het zelf de vrede heeft 

bewerkstelligd. En natuurlijk waren het vrouwen die het initiatief hebben 

genomen! 

“Zonder vrede geen ontwikkeling en zonder ontwikkeling geen 

vrede”  is het devies van het Wajir Peace and Development Committee, 

(WPDA), één van onze partners. 

 

Na de gewelddadigheden in Kenia in begin 2008 volgde een proces van moeizame onder-

handelingen tussen de oude regeringspartij en de oppositie. Zelfs Kofi Annan heeft daar 

aan bijgedragen. Wij weten, dat Dekha Ibrahim (wij schreven over haar in ons vorige 

jaarverslag) achter de schermen een groot aandeel heeft in het vredesproces. 
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Het uiteindelijke resultaat was een nieuwe regering van nationale eenheid met maar 

liefst 42 ministeries! Velen hebben hoofdschuddend naar dit grote aantal gekeken. 

 

Het bijzondere is wel dat er nu een ministerie voor de ontwikkeling van het noorden en 

de droge gebieden is ingesteld en de nieuwe minister, Zijne Excellentie Mohamed Elmi, is 

afkomstig uit Wajir! Hij was daar onder andere werkzaam voor Oxfam, waar ook Novib 

toe behoort. Hij heeft in het verleden jarenlang samengewerkt met Annalena en zegt erg 

door haar te zijn geïnspireerd. Wie had hier ooit van durven dromen…… 

 

 

Onze contacten 

 

Stond voor de Stichting Welzijn Wajir het jaar 2007 vooral in het teken van onderzoek 

naar de omvang en de achtergrond van de problematiek van Wajir, 2008 kenmerkt zich 

door een uitbreiding van onze contacten, zowel in Nederland als in Italië, in Wajir en in 

Kenia. Dankzij deze waardevolle contacten is betere samenwerking mogelijk om tot een 

meer gestructureerde aanpak te komen. 

 

Abdi Billow, de secretaris van ons partnercomité DAWN, kwam naar Nederland. Met hem 

werden donoren bezocht als Impulsis, Kootje Foundation en het Veenlanden College, 

waar hij met leerlingen discussieerde. 

 

Ook kwam een delegatie van het Comitato uit Forli (Italië) op bezoek om overleg te 

plegen over samenwerking. Dit anti-honger-comité werd in 1968 opgericht door o.a. 

Annalena.  

 

Het partnerschap met Impulsis werd bestendigd en er werden vruchtbare gesprekken ge-

voerd met Kootje Foundation en de Turing Foundation. 

Kootje Foundation steunt Wajir met projecten op het gebied van gezondheid en milieu: 

het verzamelen van gevaarlijk plastic afval, het bouwen van Ecosan-toiletten (zie verder) 

en het maken van de film  “ASK Y”, waarin aandacht wordt gevraagd voor de rol van de 

jeugd bij de ontwikkeling van Wajir. 

De Turing Foundation financiert de bouw van een bibliotheek/huiswerkgebouw (belangrijk 

voor meisjes) van de Furaha Secondary School en de renovatie van een workshop met 

werktuigen voor hout- en metaalbewerking op de Wajir High School. 

 

In 2008 werd de stichting benaderd door een groep managers met deskundigheid op het 

gebied van civiele techniek, ruimtelijke ordening, milieu en bouw. Deze groep wil zich 

manifesteren als Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming en zij ziet in de toestand in 

Wajir een potentiële uitdaging. Met afgevaardigden werden enkele gesprekken gevoerd 

die resulteerden in deelname aan ons werkbezoek aan Wajir in januari 2009. 

 

Liesbeth Muurling kwam op onze weg. Zij is van oorsprong verpleegkundige, maar heeft 

inmiddels een grote deskundigheid op het gebied van management in de gezondheidszorg 

ontwikkeld. De verhalen over Wajir prikkelden ook haar tot deelname aan de reis naar 

Wajir in januari 2009. 

 

Wij maakten kennis met Herman Hermans, die verbonden is aan de Hogeschool van 

Rotterdam. Hij blijkt een zeer voortvarend en deskundig man te zijn als het over hoger 

onderwijs gaat en hij heeft al een belangrijke aanzet gegeven voor het traject van hoger 

onderwijs in Wajir. 

 

Eind 2008 kwamen we in contact met enkele vrijwilligers die overwegen om een tijd in 

Wajir te gaan werken als voortzetting van het werk van Daniëlle Fontijn en dus met de 

nadruk op het ondersteunen en het versterken van de jeugd. 

Met een aantal van hen zijn gesprekken geweest en werd voor 2009 ter voorbereiding een 

trainingsprogramma afgesproken. 
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Forli 

 

De ontmoetingen in Forli in oktober 2008 vormen ongetwijfeld een mijlpaal voor Wajir en 

voor onze stichting. Daarom staan we er wat uitgebreider bij stil. 

Het was op 5 oktober vijf jaar geleden dat Annalena in Somaliland werd vermoord en het 

Comitato had een aantal plechtigheden en bijeenkomsten georganiseerd om haar te her-

denken. Overal in Forli hingen grote posters om de bevolking hierop te attenderen. 

Het Comitato had ook minister Mohamed Elmi, mevrouw Halima Shuria (van de vredes-

beweging)  en onze Stichting Welzijn Wajir uitgenodigd.  

Er stond ons daar een heel team van jonge vertaalsters Italiaans-Engels ter beschikking, 

want in Italië wordt nog weinig Engels gesproken. 

Op ons advies heeft het Comitato zich nu ook nadrukkelijk op de jeugd gericht, want het 

bleek moeilijk om jongeren in Forli te interesseren voor ontwikkelingsprojecten.  

   

Het Comitato had drie bijeenkomsten georganiseerd om de moord op 

Annalena in 2003 te herdenken:  

een herdenkingsmis in de kathedraal van Forli met de bisschop, een 

bijeenkomst met de burgerlijke autoriteiten en een publieke bijeenkomst in 

de aula van de universiteit. 

De bijeenkomst met de burgerlijke autoriteiten ging vergezeld van vaan-

dels, veel uniformen en sjerpen. En uiteraard veel toespraken. 

Onze stichting was gevraagd om aan het programma in deze  bijeen-

komsten een aandeel te leveren, te vertellen over Wajir en over wat wij 

daar gemerkt hebben van het werk van Annalena. 

Dit eervolle verzoek hebben we van harte ingewilligd. 

Zowel in de stampvolle kathedraal als tijdens de andere bijeenkomsten 

 heeft onze stichting het woord gevoerd. 

 

Overdag hebben we samen met minister Mohamed en Halima in twee teams acht 

voordrachten gehouden op scholen en academies en dat was een goed idee, want de 

jeugd van Forli wist maar weinig van Annalena, de grote dochter van die stad. 

In de uren die overbleven werd intensief overlegd over de toekomst van Wajir en met 

name over de mogelijkheden voor hoger onderwijs.  

Eén van de problemen waar we steeds tegenaan lopen in Wajir is het gebrek aan goed 

opgeleide mensen in dat gebied. Door het geografische en langdurige politieke isolement 

is er jarenlang nauwelijks geïnvesteerd, ook niet in onderwijs. 

 

Toen ik (Ad Groeneveld) in 1995 naar Wajir werd uitgezonden, vertelden 

de mensen mij daar, dat zij het gevoel hadden dat de rest van de wereld 

hen in de steek liet en dat zij blij waren dat die rest van de wereld eindelijk 

naar hen omkeek. 

Ik vond het prettig dat onze komst zo op prijs werd gesteld, maar het leek 

mij nogal overdreven. Pas later merkte ik dat hun gevoel wel degelijk 

klopte. 

Tot 1992 viel het noordoosten onder een wet op de noodtoestand: 

 -  je kon het gebied niet in of uit zonder toestemming van de regering, 

- de politie had onbeperkte bevoegdheden, kon huiszoeking doen en 

mensen gevangen nemen of doden als zij daar aanleiding voor vond. 

 

Zo kon het gebeuren dat in 1984 in Wagalla (vlakbij Wajir) door militairen 

een bloedbad werd aangericht na een walgelijke marteling met honderden 

slachtoffers. 

De mensen in Wajir hebben het er nog over hoe Annalena met gevaar voor 

eigen leven hulp heeft geboden. 
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Het isolement hield ook in dat nauwelijks werd geïnvesteerd in infra-

structuur, onderwijs en gezondheidszorg. In een gebied zesmaal zo groot 

als Nederland ligt slechts zes kilometer asfalt! 

Er waren nauwelijks contacten met de rest van Kenia, laat staan met de 

rest van de wereld. 

 

Eén van de gevolgen is het ontbreken van een behoorlijk kader. 

De jongeren krijgen nauwelijks de kans om naar een universiteit in het zuiden te gaan en 

als een enkeling al het geluk heeft om een plekje op zo’n universiteit te bemachtigen dan 

krijgt hij (over een ‘zij’ hebben we nog maar even niet) onderwijs dat volstrekt niet is 

toegesneden op het verbeteren van de leefomstandigheden van de nomaden, de herders. 

In het internationale jargon spreekt men van pastoralisten. 

Het gebrek aan kader geldt niet alleen voor Wajir, maar voor alle gebieden in en buiten 

Kenia met dit nomadenleven. In Kenia gaat het om 20% van de bevolking. 

 

 

Toekomstperspectief 

 

In het overleg met onze partners in Forli werden we het er al snel met elkaar over eens 

dat hoger onderwijs in Wajir broodnodig is voor de ontwikkeling van de hele regio en van 

gelijksoortige gebieden in de rest van Kenia en daarbuiten. 

Ons gezamenlijk uitgangspunt was dat het hoger onderwijs moet zijn gericht op de 

werkelijke behoeften (de “needs”) van de bevolking en dat het elementen moet bevatten 

die echte verbeteringen van de leefomstandigheden zullen brengen. 

Dit plan berust op drie pijlers, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn te weten: 

vrede, gezondheid en economische ontwikkeling, de drie punten van een driehoek.   

 

Toelichting op die driehoek: 

 

In de driehoek worden  waarden gebruikt die belangrijk geacht worden in de traditionele 

maatschappij. Het werken vanuit waarden bevalt ons erg goed (vgl onze FUN waarden). 

De gebruikte waarden:  Delen ,  Respect,  Compassie worden letterlijk door jong en 

oud gewaardeerd. Daarom willen we ze gebruiken in de dialoog tussen Elders en Youth. 

Alleen al de discussie erover is moreel  vormend. We hopen hiermee ook recht te doen 

aan de  enorme uitdaging “om de spirit van Annalena levend te houden”. Maar dan 

vooral door met de daden van de jeugd te laten zien waar ze voor staan.  

Dat geldt vooral voor de kracht van “Actieve Compassie”.  Je ziet niet vaak manifestaties 

daarvan onder de Somalische bevolking. Toch werd juist dit in Annalena´s optreden 

gewaardeerd.  
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Bestendigde VREDE en 

Gerechtigheid in een zich op de 
buitenwereld richtend Wajir

Duurzame 

GEZONDHEID 
Middels voorlichting

en een gezonde
leefomgeving

Een NIEUW BESTAAN
middels  verantwoorde, 

duurzame exploitatie van 
lokaal beschikbare middelen

DE KRACHT VAN
ACTIEVE

COMPASSION

DE KRACHT VAN
WEDERZIJDS DELEN

DE KRACHT VAN 
ZELFRESPECT 

VIA ZELFREDZAAMHEID

Jeugd neemt 
het voortouw

 
 

 

De vredesbeweging uit Kenia wil uiteraard het accent op het vredesonderwijs leggen. Een 

researchinstituut voor de vrede zal daarom worden opgericht. 

Het Comitato wil graag een instituut voor onderwijs in de gezondheidszorg opzetten. 

Deze zal de naam “Annalena Institute” gaan dragen ter nagedachtenis aan het bijzondere 

werk wat Annalena heeft verricht in Wajir. Hier zullen studenten worden opgeleid tot 

onder andere verpleegkundigen, fysiotherapeuten en vroedvrouwen. Een belangrijk 

onderdeel van de opleidingen is preventieve zorg, in het engels ook wel ‘primary health 

care’ genoemd. Behalve het geven van medicijnen of verrichten van operaties is het nog 

veel belangrijker om ziektes te kunnen voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik 

van een muskietennet ter voorkoming van malaria of aspecten rondom het drinken van 

vervuild water. Door het opleiden van studenten in primary health care kan de bevolking 

in Wajir door hen worden voorgelicht over deze relevante onderwerpen en kan de 

algemene gezondheid worden verbeterd.  

Voor het bevorderen van de economische ontwikkeling in Wajir wordt er hard gewerkt 

om een instituut voor wetenschap en technologie op te zetten oftewel in het engels een  

“Institute for Science and Technology” in Wajir. Hierbij wordt gedacht aan opleidingen te 

vergelijken met een combinatie van MTS en MEAO. Naast technische studies zijn er ook 

mogelijkheden voor bestuurskunde, administratie, economie en een lerarenopleiding. 

Reeds enkele jaren geleden kwam de hoofddocent van onze Furaha Secondary School  

met zo’n plan bij ons. We hebben dat toen moeten afwijzen omdat dat plan destijds het 

vermogen van onze stichting ver te boven ging. Toch hebben wij het altijd in ons hoofd 

gehouden, omdat zo’n instituut erg belangrijk kan zijn. Met behulp van opleidingen in 

wetenschap en techniek wordt het zoeken  naar alternatieve middelen van bestaan 

(alternative livelihoods) gestimuleerd. Een belangrijke vorm van alternatief bestaan 

vormen ook beroepen in kleinschalige landbouw, herbebossing en ambachten zijn daarbij 

ook een belangrijke vorm van alternatief bestaan. Uit onderzoek door onze consulent 

Henk van Apeldoorn is namelijk gebleken, dat de opbrengst van de nomadische veeteelt 

volstrekt onvoldoende is om de bevolking van Wajir van voedsel te voorzien en om hen 

in de toekomst onafhankelijk van voedselhulp te maken.  

Die opleidingen zullen nadrukkelijk afgestemd moeten zijn op de werkelijke behoeften 

van de bevolking uit die droge gebieden. 
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Hier wreekt zich het feit dat de nomaden geen affiniteit met en traditie in 

 landbewerking hebben. En ook niet van plannen maken. 

Zij zijn gewend om af te wachten wat de Schepper hen geeft, wel regen of 

geen regen, je kunt er toch niets aan doen. 

Ambachten worden minderwaardig gevonden, maar toch moet er heel wat 

 infrastructuur uit de grond gestampt worden. 

Administratie kennen zij niet. Als je te eten hebt deel je dat met je familie 

en als  je honger hebt, klop je bij je familie aan. Erg solidair, dat wel, maar 

niet efficiënt. En dan het beheren van de veestapels; hoe groter hoe 

mooier, want dat is je voedsel, je status, je pensioen, je alles…..  

Kuddes worden - in vruchtbare tijden - groter dan nodig is en eten meer 

gras op dan voorhanden is. Als er dan weer droogte komt en het vee sterft 

van honger, is opnieuw alles verloren.   

Beter lijkt het in onze ogen om bijtijds een deel van de kuddes te verkopen 

of te laten slachten (er is vraag naar kamelenvlees) en het geld op de bank 

te zetten voor slechte tijden.Zelfs aan het maken van kamelenkaas wordt 

gedacht. 

Dit soort veranderingsprocessen vragen tijd, geduld en vasthoudendheid. 

 

 

De Stichting Welzijn Wajir staat bij het werken aan deze grote projecten niet alleen. Aan 

de opzet van deze verschillende instituten en onderwijsprogramma’s hebben meerdere 

partners zich verbonden, ieder met zijn eigen accent. Onze stichting kan helpen bij het 

leggen van contacten met Nederlandse onderwijsinstellingen en bedrijven, welke de 

instituten van kennis, onderwijsprogramma’s en mogelijk financiële middelen kunnen 

voorzien. Het Comitato zal zich, zoals eerder beschreven, richten op het Annalena 

instituut. Samenwerking met de (lokale) overheid is essentieel. De Keniaanse overheid 

kan zorgen voor grond, voor docenten en voor legalisatie en certificatie. Van de andere 

partners wordt hulp gevraagd voor de gebouwen, de infrastructuur en deskundigheid. 

Minister Mohamed kreeg van zijn regering al de toezegging dat hij spoedig kon rekenen 

op de vestiging van een “Institute for Science and Technology” in Wajir! 

 

 

Werkbezoeken 

 

In 2008 werd tweemaal een werkbezoek aan Wajir gebracht. Van 4-19 juni was Henk van 

Apeldoorn in Wajir. Er is veel overleg geweest over het functioneren van DAWN.  

Naast contacten met diverse autoriteiten en sleutelfiguren was er overleg met Dekha 

Ibrahim als voorbereiding op de ontmoeting in Forli over onder andere haar plannen met 

het researchinstituut voor vrede. 

Geregeld werden in Wajir de resultaten van onderzoek besproken over het tekortschietend 

ecologisch draagvlak. Bij de oplossing van dit probleem is naar onze mening een belang-

rijke rol weggelegd voor de jeugd. 

 

In oktober brachten Henk van Apeldoorn en het echtpaar Koch een bezoek aan Wajir. Het 

echtpaar Koch was vergezeld van de familie Bootz. Deze onderwijskundigen beoordeelden 

diverse scholen in Wajir.  

Werner Koch heeft zich met name bezig gehouden met de DAWN Jeugdgroep, een groep 

gemotiveerde jongeren, die zich nuttig wil maken voor de samenleving door onder andere 

lessen te geven aan ongeletterde ouderen en lessen op basisscholen over gevoelige 

onderwerpen als HIV/AIDS, drugsgebruik en vrouwenbesnijdenis. 

Een voorbeeld van drugsgebruik is Miraa. Het kauwen van deze blaadjes doet je tijdelijk 

vergeten dat het bestaan je uit de vingers glipt. Dergelijk drugsgebruik komt vaak voor 

onder volken die ervaren dat het leven zoals ze het gekend en begrepen hebben niet 

meer bestaat (vgl alcoholgebruik onder Noord Amerikaanse Indianen of Bushman (San) 

in Zuidelijk Afrika). Sinds kort brengen handelaren op brommertjes het spul zelfs de bush 

in om de traditionele nomaden te voorzien. Daar gaat veel te veel geld in om. Alleen al 



 12 

om die reden is het dus erg zinvol te studeren op de verslaving en met de bevolking 

samen een strategie te ontwikkelen. Daarbij kunnen we veel leren van de succesvolle 

FGM campagne en van het historisch wonderbaarlijke vredesproces in Wajir. In beide 

modellen is de sleutel de dialoog met alle stakeholders en vooral met de jeugd.  

 

 

   Laten we ons eens verplaatsen in de jeugd van Wajir. 

We zijn geschrokken van de resultaten van het onderzoek, dat onze 

consulent Henk van Apeldoorn heeft gedaan, in dit geval naar de 

beleving van de jeugd in Wajir. Veel troosteloosheid en mismoedig-

heid. 

Zij hebben/ voelen  geen perspectief op een redelijke toekomst. 

Zij hebben veelal geen onderwijs genoten (en dit geldt zeker voor 

middelbaar onderwijs en met name voor meisjes), zij voelen zich 

nutteloos en hebben het idee dat zij niets waard zijn. Zij tellen niet 

mee. 

Zij durven nauwelijks ouderen of leiders aan te spreken en durven 

niet op bezoek te gaan in andere huttendorpen. 

Van alle kinderen gaat 22% naar de basisschool. Dat is heel weinig, 

zelfs voor Afrika. Het zou 30% zijn als de meisjes niet veelal thuis 

gehouden zouden worden om  het huishoudelijk werk te doen. Het 

zijn vooral de kinderen van de mensen die in nederzettingen leven. 

De rest blijft meetrekken met hun ouders en leert de Koran; 6% 

gaat naar de middelbare school, waarvan 1/3 meisjes. De helft haalt 

de eindstreep met cijfers die voldoende zijn om een baan te krijgen 

of verder te studeren. Zelfs zij worden veelal EdUnYo, Educated 

Unemployed Youth.  

 

Eén en ander kwam prachtig naar voren toen de film “Ask Y” werd 

opgenomen: Durf vragen te stellen en neem niet alles voor lief en 

durf je betrokkenheid met je volk aan leiders te tonen. 

Voor die film moest een jongen, Yusuf, een interview met zijn 

dorpsoudste – de chief - houden, maar hij durfde hem nauwelijks 

aan te spreken. 

Het interview verliep prima en tot verbazing van die jongen zei de 

chief hem de volgende dag hartelijk goedendag…. 

 

Hoe bereik je in vredesnaam die jongeren om hen te motiveren en 

te mobiliseren om mee te helpen aan de opbouw van hun 

woongebied? Soms komt het antwoord zomaar op je pad…. 

In de bus had Henk een gesprek met Samow, die journalistiek 

studeert in Nairobi, maar zijn opleiding niet verder kon betalen. 

Henk vroeg hem om een opstel te schrijven over wat hij had 

opgestoken van Daniëlle en hoe hij de Furaha Secondary School 

heeft kunnen doorlopen met behulp van het studiebeursproject van 

onze stichting. Hij wist dit waarlijk prima op papier te zetten. 

Het idee was toen ineens snel geboren: Laten we deze jongen 

vragen een redactie samen te stellen van jongeren van diverse 

stammen en clans, zowel jongens als meisjes, en laat hen met onze 

hulp een jeugdkrant voor jongeren maken. In zo’n jeugdkrant kun 

je de jongeren betrekken bij het wel en wee van hun leeftijd- 

genoten, hen vertellen wat hun mogelijkheden zijn, interviews met 

leiders, sport enzovoort. 

Zo’n jeugdkrant willen wij mede bekostigen en de medewerkers 

honoreren, niet met geld maar met bonnen waarmee zij cursussen 

kunnen gaan volgen. 
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Projecten 

 

In 2008 konden tal van projecten worden gefinancierd: 

 

Op gebied van gezondheidszorg en sanitatie: 

 Er werd opnieuw een cursus gehouden voor TBA’s (Traditional Birth Assistants). Dit 

zijn vrouwen die zonder enige opleiding bevallingen moeten leiden. Van deze cursus 

ontvingen wij een uitstekend verslag.  

 Er werd een begin gemaakt met een project gezondheidszorg voor de Makoror-

bevolking. Dit project bestaat uit de bouw van een klein gezondheidscentrum en 

trainingen voor gezondheidswerkers over water en sanitatie en een TBA training. Ook 

zullen Ecosantoiletten (letterlijke betekenis: milieuvriendelijke hygiëne. Een toilet 

waarbij de scheiding in de toiletkom zorgt dat urine en ontlasting gescheiden worden 

opgevangen en zo gebruikt kunnen worden voor bemesting van het land) worden 

geplaatst. 

 Het “grannies-project” van zuster Teresanne voor de 220 bejaarde vrouwen werd 

voortgezet. 

 Het waterputten-project van pastoor Thaddeus werd gecontinueerd.  

 Zijn parochiaan Mwangi werd gesteund bij de herbebossing. 

Op gebied van vrede: 

 KerkinActie steunde het vredesproces in Kenia met inzet van jongeren uit Wajir. De 

stichting kon hierbij bemiddelen. 

 Het werk van vredeshandhaving door het Wajir Peace and Development Agency werd 

maandelijks gesteund met € 1000,=. Het is betreurenswaardig dat onze stichting de 

enige donor is van dit belangrijke werk. 

Op gebied van onderwijs: 

 Met geld van de 1 mei actie van de VARA werd de Waso Girls Primary School ge-

bouwd. 

 De Wajir Girls Primary School kreeg een behuizing voor de verzorgers van de ge-

handicapte meisjes ter wille van hun veiligheid. 

 Het Fee For Work project om arme kinderen naar een Secondary School te kunnen 

laten gaan werd uitgebreid naar 100 kinderen. 

 De Eldas Secondary School kreeg geld voor boeken en leermiddelen 

 De Wajir Bor School kreeg toiletten. 

 De Katote School kreeg geld voor toiletten en een klaslokaal evenals 

 De Argani School  

 De Hadado School  

 De Hon Khaliff Primary School voor meisjes 

 Er werd een timmerwerkplaats voor dove jongens gebouwd, zodat zij het vak van 

timmerman kunnen leren. Het geld voor het gereedschap zal begin 2009 worden 

gestuurd. 

Cursussen voor diverse personen uit Wajir die verbonden zijn aan onze stichting: 

 Jongeren uit Wajir kregen de gelegenheid om deel te nemen aan de Kenyan Pastoralist 

(nomaden) Week in Nairobi. Naast informatief is het van belang voor het opheffen van 

het isolement van Wajir. 

 Abshira, nieuwe penningmeester DAWN,  kreeg een cursus boekhouden om de admini-

stratie van DAWN beter te kunnen doen. 

 Hussein kreeg een cursus conflictbeheersing. Hierin wordt de nadruk gelegd op het 

voorkomen van conflicten tussen bijvoorbeeld verschillende stammen en hoe te han-

delen als er toch een conflict ontstaat. 

 

 

 

 

 

 



 14 

Vermeldenswaard in 2008 

 

 De Belg Bert Corijn wilde een onderzoek doen in Wajir in begin 2008, maar moest 

helaas afhaken omdat de politieke situatie in Nairobi niet veilig genoeg was. 

 Eind 2008 werden wij benaderd door Els van Lier, eveneens uit Belgie die een studie 

wil doen naar de relatie klimaatverandering en vrede. Zij gaat deelnemen aan de 

Wajirtrainingen in 2009. 

 Elly Thuring heeft deelgenomen aan de landelijke werkgroep onderwijs van Impulsis. 

 De pianoschool van Marleen van der Laaken heeft weer bij de muziekuitvoering geld 

voor Wajir opgehaald. 

 De stichting heeft Rotary Clubs bezocht: de club Woudrichem voor een lezing, de club 

Leusden voor een ontmoeting met de pers en de club Veenendaal-Regio en de club 

Mijdrecht om een cheque in ontvangst te nemen. 

 In de Nieuwe Meerbode werden twaalf columns geplaatst over Wajir. 

 Een weduwe uit Wilnis heeft opnieuw royale giften gedaan aan de stichting. Tijdens 

zijn verblijf in Nederland bracht Abdi Billow haar een bezoek. Om onze grote be-

wondering en dankbaarheid te tonen kreeg zij een foto van Abdi Billow met (toen nog 

senator) Obama. 

 Een mevrouw uit Wilnis schonk de school in Tarbaj een slaapzaal voor 100 meisjes. 

Tarbaj is een kleine plaats ten noorden van Wajir in een typisch nomadengebied. 

Dankzij deze slaapzaal kunnen nu eindelijk de dochters van die nomaden naar school. 

De officiële opening van deze Mama Ans Dormitory vindt plaats tijdens ons werk-

bezoek in januari 2009. 

 Een kleine werkgroep Water is een paar maal bijeen geweest om te praten over water 

en sanitatie in Wajir. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, kan deze groep weer 

worden verzocht mee te denken. 

 Het Engelstalige boekje over Annalena is via de stichting op verzoek verkrijgbaar. 

 De computers van de Furaha Secondary school kunnen vast veel beter worden 

gebruikt; wellicht een aardig project voor een organisatie met deskundigheid op dit 

gebied. De contacten daarvoor werden gelegd. 

 De Gemeente De Ronde Venen is Millenniumgemeente geworden. De stichting heeft 

aangeboden om behulpzaam te zijn bij het uitwerken van dit besluit. Wij hebben 

immers bemoeienis met vrijwel alle acht Millenniumdoelen 

 De stichting kreeg de beschikking over een echte etalage in Wilnis! 

 

 

 

U leest het goed, we hebben een etalage ! 

De Stichting Welzijn Wajir heeft de beschikking gekregen over een 

etalage in Wilnis. Angele Smit is gestopt met haar winkel op de hoek 

van de Dorpsstraat en de Stationsweg. Zij en haar man Alex hebben 

besloten dat onze stichting die etalage mag gebruiken. 

Ontzettend aardig Angele en Alex, dank je wel! 

Waarvoor gaan we die etalage gebruiken? 

In de eerste plaats willen we laten zien welke ontwikkelingen er zijn 

en hoe Wajir er uit ziet met behulp van foto’s en voorwerpen. En we 

willen laten zien welk voorlichtingsmateriaal er is over Wajir zoals 

ons jaarverslag, folders en het boekje over Annalena. 

Ook willen we graag ruimte geven aan onze partners zoals Impulsis 

en de  Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen of 

aan acties van het Veenlanden College. 

Stel dat een school of vereniging een actie voor Wajir wil doen dan 

kan dat in de etalage worden aangekondigd. En neem bijvoorbeeld 

het Chazz-festival van de SOS! 

En natuurlijk willen we aandacht besteden aan de Millenniumdoelen.  
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Projecten- en activiteitenlijst Stichting Welzijn Wajir (SWW) 
 

Onderwijs 

Basisscholen door SWW gestart 

 Makoror       2004-2008 

 Bahati         2004-2008 

 

Basisscholen gerenoveerd, uitgebreid of voorzien van meisjestoiletten, slaapzalen of 

schoolmeubilair: 

 Rahama     1999 

 Kahlkacha     1999 

 Dovenschool    2000-2008 

 Jogobaru     2002 

 Got Ade     2004 

 Wagurud     2004 

 Wajir Girls Primary   2005 en 2007 

 Wajir Volunteer    2006 

 Furaha Primary                             2006 

 Wagalla primary    2006 

 Kulaley     2007 

 Hodhan Primary    2007 

 Lafeley     2007 

 Barwaqoo Girls    2007 

 Tarbaj     2007-2008 

 Waso Girls Primary   2008 

 Bangal     2008 

 Halane     2008 

 Wajir Bor     2008 

 Hon. Khalif Girls Primary School 2008 

 Katote Primary    2008 

 

Secondary Scholen: 

Bijna geheel gefinancierd en voorzien van meubilair en lesmateriaal: 

 Furaha Mixed Day Secondary School 

Van boeken voorzien: 

 Eldas secondary School  

 Nieuwe projecten op de Furahaschool en de Wajir High School  in voorbereiding   

 

Toegankelijkheid van onderwijs 

 Fee for Work project 

 Bouw meisjestoiletten 

 Steun voor onderwijs aan dienstmeisjes 

 

Gezondheid 

 Training TBA’s : “blote voeten vroedvrouwen”; tevens voorzien van partussetjes 

 Bouw van waterputten, soms voorzien van pomp 

 Steun aan Nomadic kliniekjes en hulp bij training gezondheidswerkers 

 Steun bij afschaffen vrouwenbesnijdenis 

 Steun en uitrusting en medicijnvoorziening kliniek van zuster Teresanne. 
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Gehandicapten en ouderen 

 Renovatie Revalidatiekliniek (Rehab) voor gehandicapte kinderen 

 Exploitatiekosten  Rehab (samen met Liliane Fonds) 

 Werkvoorziening: kleding; “black stones “. 

 Uitbreiding dovenschool met lokalen en werkplaatsen 

 Braillemachines voor blinde kinderen 

 Aanleg asfalt pad voor rolstoelen van gehandicapte meisjes 

 Voorzien van leefgeld en medicijnen voor Grannies (= bejaarden) 

 

Noodhulp 

 Verschaffen van medicijnen, babyvoeding, kleding en huisraad in tijden van rampen 

zoals El Nino en droogteperioden. 

 

Capaciteitsopbouw en opheffen isolement 

 Oprichting  en training partnercomité 

 Voorzien van  computers en communicatiemiddelen 

 Computercursus en boekhoudcursus voor leden DAWN 

 Contacten gelegd met ambassade en vele NGO’s 

 Excursie leerlingen Furaha Secondary naar Nairobi 

 Deelname Elders en jeugd aan de Kenyan Pastoralist Week 2006-2008 

 Cursus voor DAWN Coördinator in USA en Schotland 

 Cursus voor WPDE-coördinator in Zuid-Afrika 

 Onderzoek naar leefomstandigheden en adaptatiepotentie bevolking 

 Jeugdopbouw door “Youth Plan 2007” 

 Workshops voor de District Steering Group/District Development Committee 

 Campagne “Marking Bumps on the road to development” 

 Film “Ask Y?” 

 Betrokkenheid bij opstelling vijfjaarsplanning Wajir-Oost 

 

Vrede 

 Steun aan Wajir Peace and Development Committee bij vredeshandhaving en 

conflictbestrijding 

 Steun bij vredesonderwijs 

 Cross border interventies bij onrust in Somalia 

 Steun Wajir Elders en jeugd voor Rift Valley 

 

Alternatieve middelen van bestaan en milieu 

 Fee for Work project 

 Kleinschalige landbouwproject en boomplantproject 

 Onderzoek/proefproject verwijderen plastic afval 

 Restauratie en ontzilting van kleine stuwmeer Ajaw 

 Begin exploratie naar waterhuishouding 

 Een 12-tal proefprojectjes  inkomensverwerving met Jeugd  

 

Vrouwen 

 Hulp bij bestrijding vrouwenbesnijdenis en vrouwenmishandeling 

 Kleine werkgelegenheidsprojecten 

 Bevorderen deelname meisjes aan onderwijs 

 Zoeken naar alternatieven voor de handel in Miraa 

 

Jeugd 

 Kleine werkgroepen o.l.v Daniëlle Fontijn 

 Onderzoek naar alternatieve bestaansmiddelen 

 Survey in de bulla’s 

 Jeugd Survey 

 Onderzoek naar de invloed van Mirra 

 “Vouchers for Learning” 
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 Workshop over de ‘Kenya National Youth Policy 2006’ 

 Deelname aan Kenya Pastoralist Week 2006-2008 

 Start Jeugdkrant en radio “Wajir Life” 

 

Voorlichting in Nederland 

 Talrijke lezingen voor Rotary Clubs, Kerken en vrouwenverenigingen 

 Lesprogramma’s op basisscholen en middelbare scholen. 

 Vervaardiging van video’s en films 

 Klein voorlichtingsmateriaal, folder en posters 

 Contact met UKEA, club van Kenianen in Nederland 

 Contact met de Keniaanse ambassade 

 Deelname aan bijeenkomsten van hulporganisaties voor Kenia in Nederland 

 Lid van de Nationale Onderwijs Groep van Impulsis/Edukans 

 Deelname aan manifestaties van Impulsis 

 Promotie van de FUN-waarden 

 Renovatie van de website www.wajir.org     
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Financiële verantwoording 

  

In 2008 werd aan donaties geworven: € 83.100,-. Bij deze bijdragen komt nog een ver-

dubbeling door Impulsis van in totaal € 100.000,-. In het gehele jaar werd in tegen-

stelling tot 2007 meer aan projecten uitgegeven, maar dat is een deel schijn door over-

loop van projecten van het jaar 2007 naar het jaar 2008. Daarnaast kwam in het begin 

2009 een aantal forse sponsorbijdragen binnen voor projecten, waarvoor reeds in 2008 

de uitgaven zijn  gedaan. 

 

De volgende uitgaven zijn gedaan: 

 

        Uitgaven  Begroot 

Onderwijs 

 

Onderwijs (scholenbouw)     €  96.300,-  € 51.000,- 

Fee for Work (studiegeld)     €  12.500,-  € 14.000,- 

Training, opleiding t.b.v. onderwijs    €  15.000,-  € 15.000,- 

 

Gezondheid 

 

Waterputten en landbouw     €  21.700,-  € 15.000,- 

TBA-training(vroedvrouwen)    €   3.000,-  €   7.000,- 

Basisgezondheidszorg (VHC)    €   9.000,-  €     500,- 

Grannies (ouderenzorg)     €  10.500,-  €   6.000,- 

 

Vrede en kadervorming 

 

Wajir Peace (vredesprojecten)    €  6.000,-  €  6.000,- 

Draagvlakverbreding      €  6.300,-  €  9.000,- 

Training en capaciteitsopbouw    € 29.300,-  € 36.000,-

      

Website, bankkosten, accountant, porti etc.  €   1.750,-  - 

 

 

Bovenstaande cijfers zijn afgeronde bedragen; een aantal posten zijn hier weggelaten 

i.v.m. de overzichtelijkheid. 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 eventueel van een vrijwilliger worden betaald van-

uit de stichting. Evenmin krijgen de bestuursleden vergoedingen of andere toelagen. 

Bureaukosten zijn er ook niet, behalve kosten voor de  accountant en de door de bank 

berekende kosten. 

  


