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Stichting en bestuur
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





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.
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Zeer actief voor onze Stichting waren dit jaar Sjaak Schoonen, Dick Verlaan en de familie
Bierlaagh. Dankbaar maakten we gebruik van hun deskundigheid.

In Memoriam Dekha Ibrahim
Wajir was in het verleden berucht om de stammentwisten, voortvloeiend uit honger en
armoede. In 1993 kwam een groep vrouwen bij elkaar op een bruiloft. Zij waren de
conflicten meer dan beu en besloten om onder leiding van Dekha Ibrahim een
vrouwengroep voor vrede op te richten. Zij zochten en kregen steun van de oudsten en
van de jeugd. Zo ontstond het Wajir Peace and Development Agency (WPDA).
Vredesonderwijs werd een schoolvak en dit schoolvak werd later ook landelijk ingevoerd.
Er werden teams gevormd die bij dreigende conflicten snel worden ingezet om te
bemiddelen en escalatie te voorkomen.
Na de bloedige verkiezingen in 2007 heeft Dekha Ibrahim, samen met onder andere
Kofi Anan, de rust kunnen laten terugkeren. In die tijd was Wajir een veilig
toevluchtsoord voor mensen uit het strijdgebied. Daarna hebben groepen uit Wajir in
centraal Kenia geholpen bij het herstel van de vrede.
Dekha kreeg enkele prestigieuze vredesprijzen zoals de Right Livelihood Award en de
Hessen Peace Prize. Met het geld dat aan deze prijzen was verbonden, begon zij met het
realiseren van haar grote droom: een vredesinstituut in Wajir, waar de hele regio profijt
van zou kunnen hebben.
Medio juni 2011 ging er een grote schok door Wajir. Dekha was samen met haar man en
hun chauffeur, toen zij op weg waren naar een conferentie in Garissa, bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Wie haar ooit heeft ontmoet, zal dit niet meer vergeten.
Wij hebben er bij haar op aangedrongen om haar ideeën in boekvorm uit te geven, maar
zij vond zichzelf als moslima hiervoor te nederig.
Helaas heeft Wajir in de laatste maanden van 2011 weer te maken gekregen met geweld
vanuit Somalië. De volgelingen van Dekha zijn vastbesloten om haar gedachtegoed en
spirit levend te houden. Het Wajir Peace en Development Agency (WPDA) heeft daarbij
weer een leidinggevende rol. Onze Stichting ondersteunt hen.
( 1 foto Dekha)
Bestuurszaken
Het bestuur is in 2011 weer op sterkte gekomen. BartJan Commissaris heeft het
voorzitterschap op zich genomen. Drs. Joke de Boer en Mr. Roos Schoemaker zijn
toegetreden tot het bestuur. Ad Groeneveld werd benoemd tot vicevoorzitter.
Onze secretaris-penningmeester Inge Gransbergen werd genomineerd voor de prijs van
‘Vrijwilligster van het jaar 2011’ van de Gemeente de Ronde Venen. Zij behaalde de
tweede plaats en wordt vanaf deze plaats van harte gelukgewenst.
Thom en Ans Bierlaagh kwamen op ons pad. Zij hebben een grote staat van dienst in de
gezondheidszorg en zijn bereid om hun ervaring en talenten ter beschikking te stellen
van arme landen. Op het laatst ging hun bezoek aan Wajir niet door, omdat ook in begin
2011 al sprake was van twijfels over de veiligheid. Wij hopen dat zij een belangrijke
adviesfunctie gaan vervullen, bijvoorbeeld op het gebied van de zorg voor psychiatrische
patiënten. In Wajir bestaan geen voorzieningen voor deze patiënten.
Jaap bleef gelukkig onze notulist. Daarbij is hij heel actief om Wajir bekendheid te geven
in de gemeenschap van Renswoude en probeert hij met acties geld in te zamelen voor
onze Stichting. Rosalie heeft veel energie gestoken in de actualisering van de website.
Het bestuur is zich bewust van het belang van een bijgewerkte website en zal hieraan
geregeld aandacht besteden. Het resultaat kunt u vinden op www.wajir.org.

In 2011 heeft het bestuur tienmaal vergaderd en een bezinningsdag gehouden.

Wajir 2011
Het jaar 2011 was voor Wajir een rampzalig jaar, gekenmerkt door grote droogte,
ondervoeding en onlusten, zelfs met geweld. Ook de dood van Dekha Ibrahim greep diep
in.
Wij kregen in de eerste helft van 2011 al signalen van onze partners dat er –al weersprake was van aanhoudende droogte. In juni stond in Trouw een berichtje van 16 (!)
regels dat ruim 10 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika getroffen waren door de
grootste droogte in zestig jaar. Langzamerhand drong de ernst van de catastrofe bij de
rest van de wereld door.

Allerlei noodhulp kwam op gang en de Hoorn werd een ‘Giro 555 gebied’. Zelfs
staatssecretaris Knapen ging daar met helm en kogelvrij vest op bezoek.
Hij meende dat noodhulp een zaak van het particulier initiatief was. De regering gaf de
voorkeur aan ‘structurele hulp’, waar het Nederlandse bedrijfsleven ook van kan
profiteren. Onze voorzitter heeft hem in een brief onze diensten aangeboden met de
mededeling dat SWW al sinds 1997 structurele hulp biedt aan Wajir, inmiddels ruime
ervaring daarmee heeft en een groot netwerk van sleutelfiguren heeft opgebouwd met
veel goodwill.
Na enkele weken kwam een reactie in de vorm van een uitnodiging voor een gesprek met
een aantal hoge ambtenaren. Naar aanleiding van dit uitvoerige gesprek maakt onze
directeur Henk van Apeldoorn intussen deel uit van een klankbordgroep van Buitenlandse
Zaken over Kenia.
Diverse malen kwam in ons land de discussie noodhulp versus structurele hulp naar
voren alsof dat twee gescheiden identiteiten zijn en er een tegenstelling zou bestaan.
Natuurlijk laat je als beschaafde samenleving geen mensen van honger omkomen, maar
daarna is het zaak om te proberen de bevolking niet langer afhankelijk te laten zijn van
voedselhulp en een veranderingsproces op gang te brengen. Het beleid van SWW is hier
steeds op gericht. Onze directeur deed er uitvoerig onderzoek naar.
Voor dit veranderingsproces is onderwijs essentieel en hierbij zullen accenten worden
gelegd op techniek, ambacht en alternatieve middelen van bestaan. Voor een gezonde
toekomst zijn verder water en sanitatie, goed burgerschap en sociaal bewustzijn
noodzakelijk.

Overigens bleek dat de voedselhulp in Wajir, na de ervaringen in het verleden, goed
georganiseerd was. Ook onze partners waren hier actief bij betrokken.
De overheid zorgde voor ‘watertrucking’ - het rondbrengen van water met grote
tankwagens- om inwoners van de buitengebieden van water te voorzien, zodat zij niet
naar Wajir-stad hoefden te vluchten. Dit systeem heeft goed gefunctioneerd.
Eind 2011 heeft SWW onder haar contactpersonen in Wajir een enquête gehouden om te
weten wat geweld teweeg heeft gebracht onder de bevolking van Wajir en onder onze
partners persoonlijk. In het algemeen heerste een gevoel van angst, verdriet en
teleurstelling. Men was verbijsterd dat de door hen gekoesterde vrede door
buitenstaanders werd verstoord.
Hoopvol is, dat velen grote behoefte tonen aan ‘Unity’ (eendracht) en vastbesloten zijn
om alles te doen om de vrede te bewaren. Ook hunkert men naar sterk leiderschap.
Gelukkig kunnen we melden dat tijdens het schrijven van dit jaarverslag (april 2012) de
rust in Wajir en in grote delen van het noordoosten is teruggekeerd. Dit is mede te
danken aan de diepgewortelde op vrede gerichte cultuur van Wajir.
( 2 Foto VARA filmploeg)

Honger naar verandering
De discussie noodhulp of structurele hulp riep de vraag op of de bevolking wel toe is aan
structurele hulp.
De VARA stuurde in september een filmploeg naar Wajir. Zij maakten een grote
reportage over dit onderwerp met als pakkende titel: ‘Honger naar verandering’. Enkele
van onze contactpersonen en Henk van Apeldoorn hadden een belangrijk aandeel in deze
reportage. Henk noemt drie oorzaken van de hongersituatie: klimaatverandering, politiek
leiderschap (verkeerde wetgeving, corruptie) en de bevolkingsgroei.
De uitzending was op woensdagavond 9 november op Ned 2, direct na het nieuws. Door
deze uitzending kreeg onze Stichting ineens landelijke bekendheid. Na afloop ontvingen
we, met name via internet, veel stimulerende reacties en later ook giften van mensen die
door de beelden ontroerd waren. Via Google vindt u de film wellicht al snel bij ‘uitzending
gemist’. Lukt dit niet dan kunt u een DVD bij ons aanvragen.

Impulsis
De regering heeft gemeend fors te moeten bezuinigen op ontwikkelingshulp. Uiteraard
heeft dit ook grote gevolgen voor onze partner Impulsis. Impulsis subsidieert alleen nog
onze projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De 50% subsidie werd
teruggebracht tot 1/3 Impulsis en 2/3 SWW. Voor SWW is het verkrijgen van gelden
moeilijker aan het worden. Ons doel is om meer geld uit Kenia zelf beschikbaar te
krijgen.
Aan organisaties als Impulsis worden steeds hogere eisen gesteld, zoals aan de
boekhoudkundige aspecten. Alles moet beheersbaar en controleerbaar zijn. Het blijkt
steeds weer lastig te zijn om het werk van SWW, dat gericht is op veranderingsprocessen
en op de langere termijn, in eenvoudige boekhouding te vatten als projecten ‘met een
kop en een staart’. Gelukkig geniet SWW het vertrouwen van Impulsis. Periodiek zitten
we met hen om de tafel, waarbij zij blijk geven goed te begrijpen wat zich in gebieden
als Wajir afspeelt en dat de ‘software’ in de zin van capaciteitsopbouw en beleids-

beïnvloeding minstens zo belangrijk is als de ‘hard ware’ zoals voorzieningen en
infrastructuur.
Behalve financiële steun besteedt Impulsis ook aandacht aan kwaliteitsverbetering, groei
en uitwisseling van kennis onder de particuliere initiatieven. Regelmatig bezoeken wij
door hen georganiseerde workshops en congressen, zoals dit jaar de Global Campaign for
Education.
(3 foto Henk aan het werk)
Werkbezoeken
Henk van Apeldoorn ging in 2011 twee keer als uitvoerend directeur op werkbezoek. De
eerste keer in maart voor overleg met de overheid naar Nairobi en aansluitend naar
Wajir. Hij begeleidde daar Sara in haar jeugdwerk. Op verzoek van Women for Peace
faciliteerde Henk een serie workshops over Mirraagebruik, waar (ex) gebruikers,
verkoopsters, jeugdactivisten, verslaggevers, ontwikkelingsorganisaties en religieuze
leiders aan deelnamen. In Nairobi bezocht Henk ook Zuster Teresanne, die daar liefdevol
verzorgd wordt. Haar gezondheidstoestand lijkt ongewijzigd.
Het lijkt er op dat de Keniaanse overheid bewust het groeicijfer van de bevolking te laag
aangeeft om te voorkomen dat de geldstroom richting Wajir moet stijgen. Zij houdt 3,7%
aan terwijl 6,4% meer realistisch lijkt.
Verder heeft Henk zich bezig gehouden met de financiële administratie van onze partner
DAWN, met de organisatie van het Fee4Workproject, met de start van de Makoror Mixed
Day(Technical) Secondary School (MMD(T)SS) en met de radio-uitzendingen om de
grondwet aan de bevolking uit te leggen. Hij verkend samenwerking met Sophia Gedi,
een dappere voorvechtster voor vrouwenrechten, die opkomt voor verkrachte meisjes en
die kans heeft gezien om verschillende daders te laten straffen om daarmee aan de
samenleving duidelijk te maken dat de lichamelijke integriteit van meisjes beschermd
moet worden.
Vanwege de grote problemen door de droogte was het niet gepast om het geplande
bestuursbezoek in september te laten doorgaan. Onze partners hadden wel iets anders
aan hun hoofd dan lessen over planning, monitoring en rapportage. Henk is wel gegaan
van 23 september tot 6 oktober, samen met Dick Verlaan. Dick was voorheen manager
openbare ruimte en heeft tijdens dit werkbezoek vooral kunnen adviseren op het gebied
van de riolering. Hij gaf 16 aanbevelingen.
Tijdens dit bezoek zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen :
* ontmoeting met de jeugd
* gesprek met religieuze leiders over mogelijkheden van samenwerking
* gesprek met de wijze vrouwen over het terugdringen van Mirraagebruik
* bespreking over de bestaande plannen met betrekking tot riolering en waterleiding.
* bezoeken aan diverse ambtenaren en stakeholders
* bezoek aan en overleg over het Granniesproject
* gesprekken over de bezwaren van het clangericht denken.
* bezoek aan een nieuwe nederzetting van droogtevluchtelingen
* gesprek over het waterputtenproject van de katholieke missiepost
* Fee4Work en Vouchers4Learning projecten
* samenwerking met AMREF over de aanleg van waterpompen
* bezoek met iemand van ICCO aan diverse scholen

Sara Schoch heeft dit jaar zes maanden met de jeugd van Wajir gewerkt. Zij bereikte de
jongeren tijdens een training voor leiderschap door de District Youth Officer. Haar doel
was om de jeugd te motiveren om plastic in te zamelen. Plastic is geld! Zij startte een
project om van plasticafval bruikbare dingen te maken zoals palen voor omheiningen. Zij
liet de jongeren zien dat je door aan te pakken geld kunt verdienen. SWW financierde
voor de belangstellende jeugd een training in het recyclen van afvalplastic.
Dit soort projecten blijkt langere tijd ondersteuning nodig te hebben, omdat de neiging
bestaat dat zij de moed laten zakken als snel succes uitblijft. Verder stimuleerde zij de
initiatiefnemers van het magazine ”Wajir Live.” Vanuit Nederland blijft Sara de
jeugdprojecten volgen en begeleiden. Ook is zij onze contactpersoon met BookBuddies.
Deze Stichting plaatst kleine bibliotheken in lagere scholen in de lokale taal en in het
Engels. Sara heeft- ondersteund door de Lions in Amersfoort- boeken en kasten
gekregen voor de basisschool Nurani Girls.
(4 foto Sara en de jongeren bij de plasticafvaltraining)
Start nieuwbouw middelbare school in Makaror
De wijk Makaror is de armste wijk van Wajir-stad en van oudsher een toevluchtsoord
voor ontheemden en vluchtelingen die zich hier hebben gevestigd. De mensen van
Makaror zijn overlevers, gedreven om hun situatie te verbeteren en op zoek naar nieuwe
middelen van bestaan. Onze partner DAWN heeft goede contacten met de bewoners van
Makaror en doet veel aan de bevordering van het onderwijs in deze wijk. Ouders zetten
zich in om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan. Door de toenemende groei
van de bevolking neemt de werkloosheid onder de ongeschoolde jeugd toe. Voor hen is
geen toekomst meer in het oude nomadenbestaan.
Er is een groot gebrek aan middelbare scholen in Wajir en in Makaror was er alleen nog
maar een basisschool. De dichtstbijzijnde middelbare dagschool ligt gemiddeld op twee
uur loopafstand. Met de bouw van de nieuwe gemengde middelbare dagschool in Makaror
maken we een grote stap vooruit. Om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden en de
toegankelijkheid zo groot mogelijk te laten zijn, ondersteunt SWW alleen dagscholen
(geen kostscholen) en vooral scholen voor meisjes én jongens.
Met de financiering van de Turing Foundation met een donatie van € 34.000,- en de
ondersteuning van Impulsis zijn in 2011 de eerste klaslokalen en de toiletten
gerealiseerd en kon de Makaror Mixed Day (Technical) Secondary School (de MMD(T)SS)
begin 2012 worden geopend. Door de toevoeging ‘technical’ willen de initiatiefnemers
zich in de komende twee jaar inzetten om in het derde leerjaar een technische
component toe te voegen aan deze nieuwe middelbare school. Daarbij moeten we
denken aan een computerlab, een naaiopleiding, verpleegkunde voor meisjes en
techniek.
( 5 foto’s bouw lokalen MMD(T)SS )
SWW in Nederland
*Er werden lezingen gehouden voor de Rotary Clubs van Utrecht Centrum en VinkeveenAbcoude. Ook voor een Lions Club in Amstelveen. Rotaryclub Veenendaal-Regio heeft
SWW met een royale gift bedacht.
*We stonden met een kraam op de Nieuwjaarsmarkt van de gemeente de Ronde Venen

en tweemaal op een Braderie in Wilnis.
*Leerlingen van het Veenlanden College in Mijdrecht hebben zich bezig gehouden met
vormgeving van voorlichtingsmateriaal van SWW in het kader van VLC-Designproject.
*Voor de Nieuwe Meerbode werden columns geschreven.
*De collecte van de kerstnachtdienst in de Ontmoetingskerk in Wilnis werd bestemd voor
onze Stichting.
*De Stoutgroep heeft zijn steun aan Wajir in het kader van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen helaas beëindigd. Enkele medewerkers van Stout onder wie Sjaak
Schoonen gaan op persoonlijke titel wel door met hun betrokkenheid bij Wajir.
*Jaap van Beesten heeft lessen gegeven aan scholen in Renswoude en lezingen voor de
PKN-kerk.
*Angele en Alex Smit hebben ook in 2011 hun etalage aan SWW beschikbaar gesteld.
Bovendien hebben zij in december kerststukjes en kersttakken verkocht, die afkomstig
waren van een omgezaagde boom uit hun tuin.
*De ‘weduwe’ heeft ook in 2011 weer voor ontroering bij de bestuursleden gezorgd door
haar nietaflatende royale steun.
*De StichtingOntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen ondersteunde vanuit hun
schoolfonds het Fee4Workproject.
*De Wilde Ganzen hebben de uitbreiding van de Makoror Primary School mede
gefinancierd. Op de TV werd een filmpje over deze school uitgezonden.
*De Turing Foundation financierde ons nieuwe project met de start van de Makaror Mixed
Day (Technical) Secondary School (MMD(T)SS).
*De Keizersgrachtkerkgemeente droeg bij aan ezelskarren, zodat kinderen met een
beperking in Makaror naar school kunnen. In het kader van noodhulp financierden zij ook
waterputten.
*Na de uitzending van ‘Honger naar verandering’ ontvingen we giften voor “waar het
maar voor nodig is.” We zijn blij met dat vertrouwen. Sommige giften waren speciaal
voor hoger en noodhulp. Deze werden besteed aan waterputten, medicijnen en onderdak
voor nieuw aangekomen vluchtelingen in Makaror en Mau Mau.
* Veel noodhulp ging rechtstreeks (dus niet via onze begroting) naar onze partners.
Van KerkinActie ging €100.000 ( inclusief giro 555 gelden) naar Wajir Peace en
Development ( watertrucking, voedsel en conflictmonotoring.
*Wilde Ganzen droegen nog eens bij met €12.000 noodhulp, ook rechtstreeks (dus niet
via onze begroting).
( foto 6 droogte)
Financiёn
De bedragen zijn afgerond. Na goedkeuring door de accountant is de jaarrekening op
verzoek verkrijgbaar.
Uitgaven:
Besteed aan doelstellingen

€ 113.450,--

Kosten organisatie

€

3.765,--

Reis- en verblijfkosten, incl. vrijwilliger

€

13.465,--

Totaal

€ 130.680,--

Inkomsten: Incl. €50.000,-- subsidie van Impulsis

€ 127.500,--

PROJECTEN- EN ACTIVITEITENLIJST STICHTING WELZIJN WAJIR
Onderwijs
Basisscholen door SWW gestart en uitgebreid:
Makoror Primary
Bahati Primary

2004-2008-2011
2004-2008-2010-2011

Basisscholen gerenoveerd, uitgebreid of voorzien van meisjestoiletten, slaapzalen of
schoolmeubilairen en boeken:
Rahama
Kahlkacha
Dovenschool
Jogobaru
Got Ade
Wagurud
Wajir Girls Primary
Wajir Volunteer
Furaha Primary
Wagalla primary
Kulaley
Hodhan Primary
Lafeley
Barwaqoo Girls
Tarbaj
Waso Girls Primary
Bangal
Halane
Wajir Bor
Hon. Khalif Girls Primary School
Katote Primary
Meisjesslaapzaal Tarbajschool
Hudule School
Dasheq School
Mansa School
Nurani Girls

1999
1999
2000-2008
2002
2004
2004
2005-2007
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007-2008-2011
2008
2008- 2010-2011
2008 -2010-2011
2008
2008
2008
2009
2009 en 2010
2009
2009
2011

Secondary Scholen:
Bijna geheel gefinancierd en voorzien van meubilair en lesmateriaal:
Furaha Mixed Day Secondary School 2002
Van boeken voorzien: Eldas Secondary School
Renovatie werkplaats voor hout- en metaalbewerking van de Wajir High School
Realisatie bibliotheek/huiswerkruimte op de Furaha Mixed Day Secondary School
Start nieuwbouw Makaror Mixed Day (Technical) Secondary School (MMD(T)SS) 2011
Toegankelijkheid van onderwijs
 Fee4Work project
 Bouw meisjestoiletten
 Steun voor onderwijs aan dienstmeisjes
 Vouchers4Learning

Gezondheid en hygiëne
 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 medicijnvoorziening kliniek van zuster Teresanne en haar opvolger.
 Bouw van ecosantoiletten in 2010 en 2011
 Makaror Dispensary: Bouw 2008-2009. Watertank en pomp 2011
 Onderzoek haalbaarheid van rioleringssysteem (Stoutgroep en Dick Verlaan 2011)
 Steun bij Mirraa Campagne: serie workshops en radio uitzendingen met Women for
Peace.
Gehandicapten en ouderen
 Renovatie Revalidatiekliniek (‘de Rehab’) voor gehandicapte kinderen
 Exploitatiekosten Rehab (samen met Liliane Fonds)
 Werkvoorziening: kleding en ‘black stones’.
 Uitbreiding dovenschool met lokalen en werkplaatsen
 Braillemachines voor blinde kinderen
 Aanleg asfaltpad voor rolstoelen van gehandicapte meisjes
 Voorzien van leefgeld en medicijnen voor Grannies (bejaarden)
 Aanschaf van gereedschap voor timmerwerkplaats op dovenschool
 Hulp bij het organiseren van gehandicaptenhulp (Stoutgroep)
Capaciteitsopbouw en opheffen isolement
 Oprichting en training partnercomité DAWN
 Voorzien van computers en communicatiemiddelen
 Computercursus en boekhoudcursus voor leden DAWN
 Contacten gelegd met ambassades en vele NGO’s
 Excursie leerlingen Furaha Secondary naar Nairobi
 Deelname Elders en jeugd aan de Kenya Pastoralist Week
 Cursus voor DAWN- coördinator in USA en Schotland
 Cursus voor WPDA-coördinator in Zuid-Afrika
 Onderzoek naar leefomstandigheden en adaptatiepotentie bevolking
 Jeugdopbouw door ‘Youth Plan 2007’. Begeleiding in jeugleiderschap 2011.
 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
 Inzet van experts van de Stoutgroep
 Advies bij ‘city-planning’ (Stoutgroep)
Vrede
 Steun aan Wajir Peace and Development Committee bij vredeshandhaving en
conflictbestrijding
 Steun bij vredesonderwijs
 Cross border interventies bij onrust in Somalië
 Steun Wajir Elders en jeugd voor Rift Valley
 Onderzoek van Els van Lier naar relatie klimaatverandering en conflicten
 Film ‘Nabat from Wajir’
 Enquête onder contactpersonen SWW naar de gevolgen van het geweld en de droogte
en hun eigen plannen voor de toekomst in 2011.
Alternatieve middelen van bestaan en milieu
 Kleinschalige landbouwprojecten en boomplantproject
 Onderzoek/proefproject verwijderen van plastic afval
 Restauratie en ontzilting van het kleine stuwmeer Ajawa
 Begin exploratie naar waterhuishouding





Een 12-tal proefprojectjes inkomensverwerving met jeugd
Start van een project voor verwerking van plastic afval (Stout)
Herinrichting stortplaats (Stout)

Vrouwen
Hulp bij bestrijding vrouwenbesnijdenis en vrouwenmishandeling
Kleine werkgelegenheidsprojecten
Bevorderen deelname meisjes aan onderwijs
Zoeken naar alternatieven voor de handel in Miraa
Jeugd
Werkgroepen o.l.v Daniëlle Fontijn
Onderzoek naar alternatieve bestaansmiddelen
Survey in de bulla’s
Jeugd Survey
Onderzoek naar de invloed van Mirra
Vouchers4Learning
Workshop over de ‘Kenya National Youth Policy 2006’
Deelname aan Kenya Pastoralist Week 2006-2011
Start Jeugdkrant en radio ‘Wajir Live’, computer 2010. ondersteuning 2011
Youth empowerment building 2010- 2011
Workshop verwerking afvalplastic onder leiding van Sara 2011
Verslaggeversclubs op middelbare scholen 2011
Voorlichting in Nederland
Talrijke lezingen voor Rotary clubs, Lionsclub, 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
Trainingen voor belangstellenden en mensen die uitgezonden willen worden
Samenwerking met de Gemeente De Ronde Venen (Millenniumgemeente) betreffende de
betrokkenheid van de inwoners bij Millenniumdoelen.
Samenwerking met het Veenlanden College in het VLC-designproject 2011
Voorlichting en verkoop SWW via etalage in Wilnis
Aanwezigheid SWW op markten en braderies.
VARA film “Honger naar verandering” uitgezonden op Ned.2, 9 november 2011
Henk van Apeldoorn lid van klankbordgroep van Min. van Buitenlandse Zaken 2011.
Noodhulp
Verschaffen van medicijnen, voeding, kleding en huisraad in tijden van rampen zoals El
Nino en in droogteperioden.

VOOR WIE NOG MEER WIL WETEN
SWW/DAWN RAPPORTAGE RESULTATEN ONDERWIJS 2011
Resultaat R1 ONDERWIJS: diensten zijn op peil met stedelijke bevolkingsgroei en
bereiden Wajir voor op de situatie van 2020.
Het aantal jongeren dat naar school gaat, in vergelijking met het aantal jongeren in de
schoolgaande leeftijd in Wajir, blijft lastig te meten, maar ligt tussen de 23 en 28 %. In
de stad ligt dit hoger, vermoedelijk rond de 60%. De verhouding schoolgaande
meisjes/jongens is ongeveer 46/54 % in de stad. Op het platteland ongeveer 1/3-2/3.
De bevolkingsgroei van Wajir is een politiek bepaald cijfer, dat met een officiële 3.7%
ver achterblijft bij de metingen door hetzelfde Kenya National Bureau of Statistics dat
voor de hele noordoost provincie een groeicijfer erkent van 9.5 % in de periode 19891999 en 8.8 % in de periode 1999-2009. Het werkelijke groeicijfer voor de Wajir
districten ligt vermoedelijk rond 6.8 % en het groeicijfer voor de stad Wajir op 10%. Als
we deze groeicijfers proberen toe te passen op het aantal schoolgaande jongens en
meisjes in de stad, dan zien we dat schoolgang afhankelijk is van de droogte. In droge
perioden gaan meer kinderen naar school dan in perioden waarin ze achter de beesten
aanlopen.
In 2020 zal 80% van de bevolking niet meer duurzaam van het nomadenbestaan
kunnen leven. Het is extreem belangrijk de jeugd hierop voor te bereiden. Vandaar ons
pleidooi voor technisch-, vredes- en nomadenonderwijs.

Strategie EFFECTIEF BELEID: Activiteit 1.1. Bepleit A meer leraren, B meer meisjes
naar school, C middelbare gemengde dagscholen, D technisch-, E vredes- en F
nomadenonderwijs.
1.1 A Meer leraren. Het District Education Board (DEB) bestaat voor de helft uit DAWN
leden met veel invloed. Dankzij hun lobby en de goede contacten in Nairobi kreeg Wajir
in 2011 20 extra leraren toegewezen. Echter slechts 12 vacatures werden ingevuld.
Waarvan slechts 2 door vrouwen, die juist zo belangrijk zijn als rolmodellen voor meisjes.
Oorzaak is een algemeen lerarentekort in Kenia, slechte beloning, tekort aan Somalische
jonge vrouwen die onderwijzeres willen worden, de primitieve en saaie
leefomstandigheden in Wajir en corruptie bij het beurzensysteem.
1.1 B Meer meisjes naar School. Het beleid hiervoor bestaat wel, maar is nog niet
effectief genoeg. Campagnes zijn afhankelijk van nationale inzet en bewegen mee met de
passie van donoren. Lokaal initiatief is zeldzaam. Zie activiteit A1.4 onder ‘Mensen
winnen’.
1.1 C Middelbare Gemengde Dagscholen worden elk jaar populaider, omdat ze
goedkoper zijn dan de traditionele kostscholen. SWW heeft 10 jaar geleden met het
stichten van de Furaha Mixed Day Secondary School deze trend in gang gezet. Inmiddels
zijn er vier navolgers, waarvan de laatste in Makaror ook weer vooral door SWW
gefinancierd wordt dankzij de Turing Foundation. De District Education Officer (DEO) wil
de bestaande dagscholen verder laten groeien, maar ze barsten nu al uit hun voegen
(meer dan 1000 leerlingen in lokalen die voor slechts 800 bestemd zijn). DAWNleden
bepleiten dat de prestigieuze kostscholen ook dagleerlingen uit de naaste omgeving
toelaten, maar dit stuit op verzet van schoolhoofden vanwege het cultuurverschil op
kostscholen.
1.1 D Technisch Onderwijs. Het is gelukt in 2011 de Makaror Mixed Day (Technical)
Secondary School te stichten.´Technical’ staat nog tussen haakjes, omdat officieel beleid
pas na twee jaar een technische component erkent en van leraren zal voorzien.
1.1 E Vredesonderwijs. In 2011 werd vredesonderwijs niet door SWW gefinancierd.
Het is in 2009 in Kenia een breed deel geworden van het onderwijspakket. Nu blijkt

echter dat er in Wajir niet veel extra aandacht meer aan gegeven is. Hernieuwde
aandacht (Keniabreed) wordt verwacht in 2012 in de opmars naar verkiezingen in maart
2013.
1.1 F Nomadenonderwijs. Een percentage van ruim 70% van de kinderen in de
basisschoolleeftijd, die niet naar school gaan, behoort tot de laagste percentages in heel
Afrika. Het laat zich vooral verklaren door de nomadische levenswijze. Jongeren trekken
met hun ouders rond met de kuddes. De oplossing voor de basisschool wordt gezocht in
meetrekkende leraren (nomadenonderwijs). DAWN onderkent het belang van
nomadenonderwijs, maar betaalt niet mee, omdat er anderen zijn die hier aan trekken
en wij onze handen vol hebben aan de stedelijke ontwikkeling. En… de nomadische
veehouderij is de meest efficiënte /duurzame manier om in deze leefomgeving een
bestaan op te bouwen.
Strategie VOORZIENINGEN: Activiteit1.2 A Bouw of renoveer klaslokalen & B
(meisjes )toiletten. C Bouw Makaror Mixed Day (Technical) Secondary School, D voorzie
in schoolmeubilair.
1.2 A Bouw of renoveer klaslokalen en B (meisjes)toiletten
In 2011 werden een aantal klaslokalen en toiletten gerealiseerd die in 2010 betaald
waren: Halane Primary School kreeg een klaslokaal en een toilet, Bangal Primary een
klaslokaal en twee toiletten, Bahati Primary een klaslokaal en een toilet. Later nog een
toilet van het ecosanbudget. Een blokje meisjestoiletten op de Tarbaj Primary School.
Verder werden met geld van de Wilde Ganzen op de Makaror Primary school twee
klaslokalen en een blokje van 2 toiletten gerealiseerd.
In totaal dus 5 klaslokalen en 8 toiletten
1.2 C Bouw Makaror Mixed Day (Technical) Secondary school. Een conflict over
het bouwterrein werd in de gemeenschap opgelost. Het terrein werd afgebakend. Er werd
een put gegraven en met twee klaslokalen van uitstekende kwaliteit en twee toiletten
was de school aan het einde van het jaar klaar om van start te gaan. In januari 2012,
bleek er overweldigende belangstelling. Er werden ruim 130 leerlingen ingeschreven.
1.2 D Voorzie in schoolmeubilair. De MMD(T)SS kreeg schoolmeubilair.
Strategie CAPACITEITSOPBOUW: Activiteit 1.3 A Maak middelbaar en tertiair
onderwijs toegankelijk voor armen: Fee4Work & Vouchers4Learning
1.3 A Fee4Work is bedoeld als een mogelijkheid voor ouders om schoolgeld te
verdienen voor hun kinderen. Vooral voor meisjes. Vanuit Wajir zien leraren en bevolking
het als een soort gift/beurs waar de donor merkwaardig genoeg eisen aan stelt. Het is
een wederzijds leerzaam proces om deze opvattingen dichter bij elkaar te krijgen. In
2011 hebben we iemand aangesteld die telkens weer probeert uit te leggen wat de
bedoeling is en ook controleert of het aantal meter heggen planten en het aantal
geproduceerde boompjes relatie heeft met de geproduceerde waarde. De
mentaliteitsverandering op de weg naar een manier om duurzaam schoolgeld te
verdienen gaat langzaam. Het resultaat voor de schoolgang is echter onverminderd
positief.
Voor het eerst dit jaar hebben we meer meisjes dan jongens die van Fee4Work
profiteerden. De ouders van 97 meisjes tegen 82 jongens verdienden één of meer
semesters schoolgeld via Fee4Work. Naast deze groep kregen 6 dove kinderen (2
meisjes, 4 jongens) hun middelbaar onderwijs op speciale kostscholen vergoed.
Vouchers4Learning. Abdi Karim een gemotiveerde, tweedejaars medicijnenstudent
werkte al zijn vakantiedagen in de dispensary van Makaror en kreeg na zijn rapportage
een semester aan de universiteit als beloning. Ook de jongeren die zich inzetten voor het
magazine Wajir Live maken gebruik van deze regeling.
Strategie MENSEN WINNEN: Activiteit 1.4 Win jeugd voor relevante beroepen en een
grondwettelijk vernieuwd Kenia. Win ouders voor meisjesonderwijs en inclusief onderwijs

1.4 De strategie ‘mensen winnen’ implementeren we vooral via de media : radio, Wajir
Live en boodschappen in de Moskee, Baraza (=openbare vergaderingen), Focus groep,
discussies met jeugd (zondagochtend gesprekken) en soms campagnes zoals huis aan
huis bezoeken. Community Radio Wajir functioneerde slecht in 2011. Het contact met
STAR FM die vanuit Nairobi in het Ki-Somali uitzenden, ontwikkelde zich echter
voorspoedig. Achmed, een reporter, komt uit de Wajir Live groep en besteedt vaak (meer
dan eens per maand ) aandacht aan de mogelijkheden van de nieuwe grondwet. Daarbij
gebruikt hij discussies die we voeren met de jeugd. Hij interviewt mensen die we bij hem
langs sturen als dat in zijn programma past. Hij is te zien in de film “Honger naar
verandering”.
Wajir Live heeft op 7 middelbare scholen ‘verslaggevers clubs‘ opgericht die stukken
schrijven en soms een schoolkrant maken. Wajir Live functioneert dan als rolmodel voor
een alternatief beroep. Wajir Live besteedde hierbij ook aandacht aan de nieuwe
grondwet.
We distribueerden 8 exemplaren van het spelletje Simcity om jongeren voor stedengroei
en stedenbouw te interesseren. Dit spel voldoet aan de voorwaarden dat er geen geweld,
geen sex en geen religie aan te pas komt en weinig bites vraagt dus gespeeld kan
worden op computers in Wajir. De Wajir Disabled Welfare Group bezocht 8 scholen om
campagne te voeren voor inclusief onderwijs. De Keizersgracht kerk betaalde twee
ezelskarren om kinderen met beperking in Makaror dagelijks naar school te vervoeren.
Onze voorzitster Habiba is een sterke voorvechtster en een rolmodel voor
meisjesonderwijs. Ze bezoekt ouderraden en legt uit dat als meisjes de middelbare
school af maken bijna alle Millenniumdoelen daarvan profiteren. Ze werkt samen met een
groep sterke vrouwen. Zij exploiteren een conferentie-oord en pompen alle winst in een
privé school voor arme meisjes. Ze bouwen de school jaar na jaar op. Met telkens twee
nieuwe klassen per leergang. Er is nu een kleuterschool en twee leerjaren. Ze weten veel
vrijwillige inzet te mobiliseren.
Strategie OMBUIGEN VAN DIENSTEN: Activiteit 1.5 Stimuleer technisch-, inclusief en
computer onderwijs, ondernemersmentaliteit.
1.5 Deze strategie bestaat uit het trachten bestaande dienstverlening en instituten te
beïnvloeden. Bij de Polytechnic school blijven we proberen ondernemersmentaliteit te
stimuleren, maar ook dit jaar vonden we niet de echte sleutel daarvoor. Sara probeerde
de plasticwerkgroep een businessplan te laten maken. Geld maken vereist een stap uit
het clandenken en die stap is voor velen nog te groot. Rolmodellen, zoals de exploitant
van een internetcafé, oogsten bewondering, maar nog geen navolging. Ondernemers in
Wajir zijn de Kenianen uit het zuiden.
Strategie TOEKOMST ORIENTATIE: Activiteit 1.6 Kijk kritisch vooruit samen met
beleidsmakers. Train DAWNjeugd in visie op de toekomst.
1.6 Het resultaat van jarenlange gesprekken met beleidsmakers in Wajir in Nairobi is dat
het bevolkingsgroeiverhaal hen steeds bekender in de oren klinkt. Bij het Kenia National
Bureau of Statistics zijn sommige ambtenaren in verlegenheid. Maar de politieke kracht
achter een fictief groeicijfer als 3.7 % is groot. Minister Mohammed Elmi bevecht
erkenning van de volkstellingsresultaten van 2009 nu bij de Hoge Raad. Ambtenaren
erkennen schuchter dat de groeicijfers wel eens hoger zouden kunnen liggen. Maar ze
zijn in dienst bij diezelfde overheid en veel kwetsbaarder en gezagsgetrouwer dan een
bezoekende Hollander die durft te twijfelen aan officiële cijfers. Nogmaals, statistiek
wordt gebruikt als politiek cijfer om de regio te marginaliseren. Erkenning van het aantal
mensen in Wajir - eind 2011 geschat op ongeveer 800.000 in plaats van een nog vaak
verkondigde 500.000 of 661.000 - zou zoveel miljoenen extra overheidsgeld voor de
regio genereren in termen van leraren, geld voor scholen, voor gezondheidszorg, banen,
investeringen en de mogelijkheden voor Wajir zoveel groter maken.

SWW/DAWN RAPPORTAGE RESULTATEN GEZONDHEID 2011
Resultaat R2: GEZONDHEID in Makaror en het beleid Maternal Health en Watsan
oplossingen zijn een voorbeeld voor elders.
Gerealiseerde resultaten worden hieronder per actie toegelicht. Het gezamenlijk resultaat
zelf kan gemeten worden in de mate van voortgang waarin vooral op de gebieden
Maternal Health en Watsan, Makaror een voorbeeld is voor andere Bulla´s. Makaror is de
armste wijk van Wajir en daarin wordt het als voorbeeld steeds bekender en komen er
meer interventies van anderen dan SWW op af. (Save the Children, UNICEF, Amref en
interesse en steun van de staatgezondheidszorg). We juichen dit toe en bevorderen de
samenwerking. Toch is het resultaat minder gegroeid dan beoogd. Onveiligheid in 2011
maakte inzet van een SWWvrijwilliger voor gezondheid in Makaror onmogelijk. De impact
van onze inzet blijft daardoor klein. De droogte resulteerde in extra gelden die besteed
werden aan extra voedsel, medicijnen en fieldclinics. Deze noodhulp vergroot echter de
afhankelijkheid van de bevolking eerder dan dat deze wordt verminderd. Een
onvermijdelijk gevolg van noodhulp, die toch erg nodig was. Onze inzet is inzicht te
ontwikkelen ten einde greep op factoren te bevorderen.
Strategie EFFECTIEF BELEID: Activiteit 2.1 Beïnvloed op grond van onderzoek beleid
inzake, A Sanitatie, B Reproductieve zorg, C TBA-Training, C Mirraa, D FGM en E
psychiatrische patiënten.
2.1 A beleid inzake Sanitatie. De rioolaanleg in Wajir is in 2011 voortvarend van start
gegaan in 2011 en als eerste fase afgerond. Zoals wij in eerdere jaren aangaven, is dit
type riool zeer moeilijk functionerend te houden in de zanderige omgeving van Wajir en
bedreigt het zelfs de grondwatervoorraad van Wajir. We hebben besloten te blijven
adviseren ten einde de schade te beperken. Dirk Verlaan (manager openbare ruimte
gemeente Epe) begeleidde en adviseerde tijdens de septembermissie.
De Waterpijpleiding van Habaswenie naar Wajir die eerder afgeketst was ( te duur,
andere alternatieven) lijkt nu toch door te gaan, met Agentschap nl. als medefinancierder
en de Nederlandse BAM als uitvoeder. Hierover hebben we prima en behulpzaam contact
met de ambassade, met het ILRI, met Johan Berkhout, die als vrijwilliger vooral kaarten
maakt.
Zoals bekend bevorderen we als SWW/DAWN de bouw van ecosantoiletten. Dit is een
beter en veel goedkoper alternatief dan riolering en noodzakelijk voor al die gezinnen,
die niet op de riolering aangesloten zullen worden. De inzet gaat om voorbeelden en
experimenteren met lagere kosten.
2.1 B beleid inzake Maternal/reproductieve zorg en TBA training.
Liesbeth Muurling, deskundig adviseur aan onze Stichting, schreef een rapport over
Maternal Health in North Eastern Province. Dr. Florence van het ministerie voor Northern
Kenya and Other Arid Lands gebruikte dit voor een ministerieel overleg over de
achterstelling van de noordelijke en droge gebieden. Het doel om een pilot uit te voeren
in Makaror, overeenkomstig het officiële beleid zoals geformuleerd door het Ministerie
voor Medical Services (MOMS), is echter nog niet gebudgetteerd door MOMS. De National
Reproductive Health Strategy 2009-2015 waar we eindelijk de officiële tekst van kregen,
levert een schat aan informatie en argumenten. Uit de strategie blijkt echter duidelijk het
beleid TBA (Traditional Birth Assistant) training af te schaffen om “skilled maternal care”
te omarmen. Community Health Workers(CHW) kregen in 2011 in Wajir training ook in
het begeleiden van zwangere vrouwen (een soort van TBA training).

2.1C Mirraabeleid. In maart faciliteerde Henk op verzoek van Women for Peace een
Multi stakeholder consultatie inzake Mirraa (drugs) met (ex-)verkoopsters,
(ex-)gebruikers, ouders van Mirraa gebruikers, autoriteiten, media en religieuze leiders.
Nieuwe resultaten waren de bereidheid van verkoopsters om ander werk te gaan doen
als ze daar mogelijkheden (een startsubsidie) voor kregen. Als onze middelen het
toelaten, zijn we als SWW bereid met een pilot te verkennen wat de mogelijkheden zijn.
Na de nieuwe verkiezingen en de nieuwe Countystructuur is er meer lokale autonomie en
zijn de kansen beter. Mensen uit het DAWN netwerk die mee willen doen aan de
verkiezingen (ook een vijftal jongeren!) overwegen Mirraa/drugsbeleid als
verkiezingsstandpunt mee te nemen.
2.1D Beleid inzake Female Genital Mutilation (FGM). Onder de nieuwe grondwet is
er opnieuw een proces opgang gebracht om FGM te bestrijden. Maar ondanks
aanvankelijk positieve signalen is er geen nieuwe impuls in Wajir tot ontwikkeling
gekomen.
2.1E Beleid inzake Psychiatrische Patiënten. We beoogden hiervoor de uitzending
van de familie Bierlaagh die zich bij de Stichting aanmeldde. De minister wilde hier graag
aan meewerken. Toen de veiligheid in Wajir in het geding kwam (al voor de maartreis) is
echter van uitzending afgezien. Dit had ook consequenties voor een niet gerealiseerd
stuk budget.
Strategie VOORZIENINGEN: Activiteit 2.2 A maak Makaror dispensary een voorbeeld,
B doe pilots Ecosan, putten, pompen. C Bomen en heggen planten, tuinen aanleggen.

2.2 A de Makaror Dispensary als voorbeeld. Onveiligheid en daardoor de
onmogelijkheid om in 2011 een vrijwilliger vanuit SWW in te zetten, belemmerde de
mogelijkheid te bereiken wat we willen. Wel is het dankzij de DAWN coördinator, de
goede verstandhouding met de verpleger, de samenwerking met het ziekenhuis, gelukt
de Makaror dispensary als kliniek te laten draaien. Zo niet ‘voorbeeldig’ dan toch als
enige gezondheidspost voor minstens 7000 mensen. SWW financierde een watertank en
een nieuwe pomp en de aansluiting op elektriciteit.
2.2 B pilots Ecosan, putten, pompen. In 2011 realiseerden SWW en DAWN 14
ecosantoiletten, en twee campagnes om mensen (opnieuw) voor te lichten over gebruik
en onderhoud. Daar waren DAWN jongeren bij betrokken. In samenwerking met de
Catholic Church werden maandelijks 5 putten verbeterd door ze op te metselen. Het
water blijft zo schoner, vooral in de regentijd. Instorten en in de put vallen wordt
voorkomen. En het wordt mogelijk een pomp te plaatsen. Naast deze 60 jaarlijkse putten
financierden we via noodhulp van Wilde Ganzen 10 extra putten in het nieuwe settlement
MauMau. Amref kwam een jaar noodhulp verlenen en dankzij goede samenwerking
concentreerden ze zich op Makaror waar ze zowel putten als ecosantoiletten bouwden.
Ook plaatsten ze 100 pompen in instituties, zoals scholen in heel Wajir. Dat is goed voor
de voorbeeldwerking. Het zijn Indiapompen, degelijke weinig onderhoudsgevoelige
zwengelpompen. Ons experiment met de veel goedkopere touwtjespompen willen we nog
een paar jaar voortzetten vanwege de prijs en dus de duurzaamheid en navolgbaarheid
van deze veel goedkopere oplossing op gezinsniveau.
2.2 C Plant Bomen, heggen en tuinen. Wat hebben bomen, heggen en tuinen met
gezondheid te maken? Schaduw en groen in dit snikhete klimaat zijn van veel invloed op
een aangenamer, minder extreem en gezonder leefmilieu. Brandhout is dichterbij. In het
snel verstedelijkend Wajir zijn heggen belangrijk om grenzen aan te geven. Goede
doornhagen sluiten geiten en giraffen buiten en maken het mogelijk hooi en voedsel te

produceren te produceren. Moestuinen dragen aanzienlijk bij aan gezonde en meer
gevarieerde voeding en kunnen bij vermarkting van producten een inkomensbron zijn.
Het Fee4Work programma (zie onderwijs) gaat uit van 100 stekjes van een meter hoog
per leerling. Ruim 100 leerlingen leerden op deze manier bomen te kweken en veelal
thuis of op school uit te planten. Het gerespecteerde DAWN lid Mr. Mwangi hielp 12
vrouwen aan werk via bomen kweken. Hij heeft ook aandacht voor variëteit, zoals
fruitbomen. Hij werkt samen met de dynamische directrice van Agroforestry. De
productie van stekjes en het uitplanten daarvan loopt in de duizenden per maand.
De beste experimenteertuin van DAWN is een terrein van Abdi Billow. Hier
experimenteert hij heel succesvol met groenten en fruit. Het plan –dat hij zelf financiertkan dienen als een Farmer Field School. Dat is een modelboerderij waarbij buren
nieuwsgierig worden naar het succes. Zelfs jaloers worden en dan uitgenodigd worden te
leren hoe ze dit zelf ook kunnen. Als het zover is, kunnen we als DAWN/SWW buren
helpen met kleine leningen en investeringen voor een put, gereedschap, zaden, maar
vooral met kennis die verworven wordt door het (samen) te doen.
Een ander succes is de kas van voorzitster Habiba, waar ze veel schoolgroenten
verbouwt. Juist de intensieve teelt in een kas blijkt in dit extreme klimaat veel voordelen
op te leveren. Daar hebben we contact over met de Wageningen University, waar
plaatsingsmogelijkheden voor jongeren uit Wajir op een nieuwe landbouwschool in Thika
uit voortgekomen zijn.
Strategie CAPACITEITSOPBOUW, Activiteit 2.3 Steun Annalena Zorgcursus via
nieuwe groep zonen en dochters van Annalena.

2.3 In maart was er onder de groep twintigers en dertigers, die als kind zorg kregen van
Annalena- de charismatische Italiaanse die in Wajir zoveel op gang bracht- veel
enthousiasme. De vredesactiviste Dekha Ibrahim en haar echtgenoot gaven een impuls
om een zorgcursus te ontwerpen. In september zouden we tijdens het voorgenomen
bestuursbezoek hier opnieuw aandacht aan geven. Het bestuursbezoek ging niet door
vanwege de veiligheid. Veel erger en veel grotere gevolgen had het fatale
verkeersongeluk van Dekha Ibrahim.
Strategie MENSEN WINNEN, Activiteit 2.4 Campagnes A “Stop Burning Plastic”, B
Wajir Green & Clean, C Inclusief disability beleid, D Anti Drugs/ Mirraa E HIV/AIDS

2.4 A Campagne: “Stop Burning Plastic”. Jeugdwerker Sara en Henk hebben er in
2011 opnieuw veel aandacht aan besteed. Ze deden onder anderen interviews met de
lokale radio en de landelijke zender STAR FM en het plasticafvalproject met de
jongerengroep. Afval inzamelen is de grootste uitgavenpost van de county council. In
sommige wijken doen bewoners gezamenlijke schoonmaakacties. De minister gaf met
een aantal hoogwaardigheidsbekleders en een massa van de bevolking met Pinksteren
zelf het goede voorbeeld. Er is een project van werkloze jongeren die met een ezelskar in
drie wijken afval ophalen tegen een kleine vergoeding.
2.4 B Campagne: Wajir Green & Clean. Hieronder valt alle publiciteit rond het
schoonhouden van Wajir en de onder 2.2 beschreven activiteiten van de heer Mwangi.
Ook blijken plastic palen, die van afvalplastic gemaakt worden, uitstekend geschikt te
zijn voor schrikdraad (wat weer een stuk heggenprobleem zou oplossen). Hier hebben we
demonstratiemateriaal voor ingekocht, maar de uitvoering wacht nog op palenproductie.
Wel kocht de County Council een aantal palen van onze jeugdgroep Aremo voor de

verfraaiing van het kantoor van de County Council.
2.4 C Campagne: Inclusief Disability beleid. We kochten 5 exemplaren van de CBR
guidelines om eigen DAWN mensen beter te informeren over wat Community Based
Rehabilitation inhoudt en daarvan voorbeelden te geven. Wajir Disabled Welfare Group
deed twee campagnes binnen en buiten Wajir-stad om mensen bewust te maken van de
rechten (en het onrecht) van mensen met een beperking. Ze bezochten naast scholen
ook gezondheidsinstellingen.
2.4 D Campagne: anti Drugs/Mirraa.( zie ook onder A2.1). Religieuze leiders spreken
zich uit tegen Mirraa, in de moskee en ook op de radio. Ze veroordelen gebruik en de
handel. Intern bespraken we dat de verkoopsters ook ‘slachtoffers’ zijn, die steun nodig
hebben en niet alleen maar ‘zondaressen’ zijn. Vrouwelijke leiders met veel gezag
getuigen publiekelijk (en op de radio) dat, hoewel ze ooit rijk werden van de Mirraa, ze
nu de handel en het gebruik afwijzen.
2.4 E Campagne: HIV/AIDS. Er heerst vrees en verzet tegen moraalverwildering in
Wajir, die gestimuleerd zou worden door condooms te circuleren. In de ABC strategieën
(Abstain, be faithfull or use a condom), predikt men de eerste twee. Voortgang is dat
religieuze leiders en andere rolmodellen zich openlijk met het debat bemoeien. Als SWW
monitoren we de ontwikkelingen, maar laten we de interventies graag over aan
organisaties die zich hiervoor inzetten (zoals AFYA II) en waar veel jongeren bij
betrokken zijn.
Strategie: OMBUIGEN VAN DIENSTEN: Activiteit 2.5 A Verbeter de diensten voor
mensen met een handicap (met APDK, SLF, HI, Rehab, WEDWG) . B Steun vernieuwde
zorg voor Grannies.

2.5 A Verbeter de diensten voor mensen met een handicap in Wajir. Al enkele
jaren zijn we in gesprek met APDK (een grote en invloedrijke organisatie van/voor
mensen met een lichamelijke beperking). Met steun vanuit een groter netwerk praten we
over structurele verbetering van de dienstverlening aan mensen met een beperking in
Wajir. Daar zit voortgang in. We hebben inmiddels een potentieel goed functionerend
netwerk van stakeholders in Wajir waarvan de helft deel uitmaakt van het
DAWNnetwerk.
2.5 B Steun vernieuwde Grannieszorg. Sr. Teresanna is nu al twee jaar halfzijdig
verlamd en niet in staat te spreken. Ze wordt goed verzorgd in het Nyumba ya Wazee in
Nairobi. Haar assistent John heeft het werk voortgezet. Nog steeds deelt hij voedsel en
een beetje geld uit, maar daarnaast komt de kracht van de Grannies zelf steeds meer
centraal te staan. Hij initieerde verschillende inkomen genererende projecten zoals
tafelwinkeltjes, melkgeiten, kippen, groente. De vrouwen moeten afbetalen of te zijner
tijd iets van dezelfde waarde terug geven en ze zijn daar trots op. Dit is allemaal erg in
lijn met wat Help Age Kenya altijd al wilde. Het Day Care Centre Grannies Program
steunde in 2011 187 ouden van dagen. Twee stierven er. Veel Grannies zijn gezinshoofd
en zo steunt het programma in totaal meer dan 500 mensen.

SWW/DAWN RAPPORTAGE RESULTATEN VREDE 2011
Resultaat R3 VREDESOPBOUW richt zich op GERECHTIGHEID op grond van de
grondwet in een veranderend Wajir.
DAWN heeft minder bijgedragen aan de integratie van vrede met gerechtigheid via
aandacht voor de grondwet dan beoogt. De voornaamste reden hiervoor is dat de
fondsaanvraag bij Amkeni Wakenya (een UNDP-Fonds betaald door ambassades)
mislukte. DAWN is bereid en in staat met dit soort fondsen te werken. Tegelijk bleek ook
de samenwerking met andere NGO´s moeizamer dan voorzien. Dit hing weer samen
met een schaarste aan fondsen en het beleid van Amkenia Wakenya per werkregio maar
één aanvraag te honoreren.
Andere belemmerende factoren waren de aandacht die primair uitging naar droogte en
resulterende honger ( de zomer periode) en vervolgens de invasie van Kenia in Somaliё
(16 oktober) waarna enkele aanslagen volgden, zelfs in Wajir. Partners waren druk met
het herstellen van evenwicht en het beheersen van conflicten.

Strategie EFFECTIEF BELEID: Activiteit 3.1 A verbind vrede en gerechtigheid met
de grondwet.
B Steun Wajir Paralegal. C Exporteer Vrede, ook over de grens.
3.1 A Verbind vrede en gerechtigheid met de grondwet. De nieuwe grondwet van
Kenia biedt geweldige mogelijkheden om conflicten te reguleren en duurzaam op te
lossen door veranderde wetgeving. De decentralisatie die ten grondslag ligt aan de
nieuwe grondwet opent deuren naar politieke participatie en democratie, ook op lokale
niveaus. Heel relevant voor het werken met jeugd en voor de rechten van vrouwen.
Tegelijk zijn er uitdagingen, bijvoorbeeld als wetgeving niet past bij de livelihood van
pastoralisme ( water, landeigendom) of schuurt met cultuur, traditie en religie. Religie
speelt in Wajir een belangrijke rol in de acceptatie van regels en wetten. Immers de
Koran beschrijft naar Gods eigen woord hoe alles geregeld is en hoort te zijn. Een
doorbraak is dat mashalla courts ( volksgerichten die vooral verkrachtingszaken
afhandelen) met grote unanimiteit in 2011 in Wajir afgeschaft zijn. Dit is een belangrijk
resultaat gerealiseerd door de partners die zich inzetten voor vrouwenrechten.
3.1 B Steun Wajir Paralegal. Verschillende DAWN partners uit de jeugdgroepen van
2006-2008 werken bij Wajir Paralegal, een soort sociaal advocatuur bureau. Ze worden
gesubsidieerd door de Finse ambassade. Deze financiering is een gevolg van het bezoek
van de eerste secretaris van de Nederlandse ambassade Mevr. Marije Balt met haar
ambassade vrouwenclub in mei 2007. DAWN faciliteerde dat bezoek. Henk van Apeldoorn
en Abdi Billow spraken sindsdien enkele keren met de Finse ambassadeur. Zo proberen
we geloofwaardigheid en draagvlak voor Wajir bij hen op te bouwen.
3.1 C Exporteer Vrede, ook over de grens. Wajir blijft een uitstekend voorbeeld van
een Multi stakeholder coöperatie voor het voorkomen van conflicten tussen alle niveaus
in de samenleving. Het Nederlandse polderen heet in Afghanistan 3D (Diplomacy,
Defence, Development), ook wel bekend als ‘the Dutch approach’, beleid waar
Nederland trots op is. Maar studies van Clingendael tonen wel aan dat ‘lessons learned’
niet zo maar over te planten zijn naar Afrika, niet passend zijn in de Somalische context.
Wajir laat zien hoe daar mee omgegaan kan worden. Juist de aanslagen op de
veiligheidsdienst in het najaar en de brute manier waarop leger en politie reageerden
laat zien hoe dankzij de goed georganiseerde burgerinitiatieven ( WPDA netwerk)
escalatie voorkomen kan worden.
We proberen de kwaliteiten van Wajir ook in Nederland te promoten. In 2011

ondertitelde Dirk Verhoeven de Film ‘Nabat from Wajir’ en werd de tekst ingesproken
door Gerdy Nijman. De film is via www.wajir.org te bestellen. Veel bredere impact had de
aandacht voor het Wajirmodel in de film ‘Honger naar verandering’. Voorzitster Habiba
legt daar uit hoe vooral via vrouwen het vredesmodel in Wajir uitgevoerd werd en nog
steeds werkt. Op 9 november keken 230.000 Nederlanders naar deze film en bij de
herhaling op de zaterdag daarop nog eens 120.000.
Strategie VOORZIENINGEN: Activiteit 3.2A Steun CEPAR, B promoot leerzame films
en CD´s; C steun Wajir Live; Promoot voetbaluitwisseling.

3.2 A Steun CEPAR. In maart hebben we de activiteiten van CEPAR (Centre for Peace
and Applied Research ) aanbevolen bij de Ambassade. Afgesproken werd dat Dekha
Ibrahim en Hussein Aden de Ambassade zouden bezoeken. Er zou ook een speciale
ontvangst plaatsvinden van Dekha Ibrahim. Echter voordat deze afspraken gerealiseerd
werden, verongelukte Dekha.
3.2 B Promoot leerzame films en CD´s. De webite www.wajir.org laat zien dat de
film ‘ASK Y?’ vele malen bekeken werd na de uitzending van ‘Honger naar
verandering’. In Wajir heeft ‘ASK Y?’ als model gediend om actie te voeren.
3.2 C Wajir Live Magazine. In 2011 kwamen de nummers 5, 6 en 7 uit. Veel aandacht
ging naar de droogte, de honger en toenemende spanningen met Somalië. Verder werd
aandacht besteed aan jeugdwerkloosheid , de impact van Mirraa, hergebruik van plastic
en ander afval, een kritische vooruitblik naar de nieuwe countystructuur en de (beperkte)
toegang tot universiteiten voor de jeugd uit Wajir. Een voetbalster uit Wajir wordt als
rolmodel opgevoerd. Het leven van dove kinderen werd gepresenteerd in een indringende
rapportage.
Wajir Live besteedde veel aandacht aan democratie en burgerschapskunde.
3.2 D Promoot voetbaluitwisseling. Pax Christi/IKV doet met steun van de
Nederlandse Sport Alliantie voetbal competities aan de grenzen van Kenia tussen
etnische groepen die vaak op gespannen voet staan met elkaar. We proberen al een paar
jaar Wajir mee te laten doen met deze competitie, maar krijgen de benodigde gelden
niet bij elkaar.
Strategie CAPACITEITSOPBOUW: Activiteit 3.3 A Maak Vrede tot een exportproduct
van Wajir. B Breek de marginalisatie en isolatie van Wajir.

3.3 A. Maak vrede een exportproduct van Wajir. Met geld van KerkinActie heeft
WPDA de uitwisseling met jeugd in Naivasha hervat ( niet via onze begroting ). Verder
heeft de executive director van DAWN opdracht zijn contacten bij de afdeling Fragile
Staten bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken te blijven informeren over de
ontwikkelingen in Wajir en de mogelijkheden om vanuit Wajir in Somalië te werken.
3.3 B Breek de isolatie en marginalisatie van Wajir. Een van de activiteiten vanuit
Wajir waarbij we de capaciteit van jeugd willen oefenen in het promoten van Wajir is de
Kenya Pastoralist Week, waar we vaak flinke delegaties uit Wajir gelegenheid gegeven
hebben te participeren. In 2011 was het programma door de organisatie zo slecht
georganiseerd en zo laat aangekondigd dat we besloten te bezuinigen en slechts 2
journalisten en een jeugdleider af te vaardigen. Ze deden veel en goedkoop verslag via
STAR FM en later via Wajir Live.

Strategie MENSEN WINNEN Activiteit 3.4. Promoot burgerschap en de grondwet via
Wajir Live magazine, de lokale radio en Creatieve acties.

3.4 Promoot burgerschap en de grondwet via Wajir Live magazine, de lokale
radio en Creatieve Acties. Zoals hier boven al aangegeven is Wajir Live een
belangrijke spreekbuis voor de jeugd en besteedt ze veel aandacht aan burgerschap en
de nieuwe mogelijkheden in de grondwet. Dat gaat niet altijd zonder conflicten. De
belangrijkste creatieve actie om burgerschap en grondwet te promoten was de
voorgenomen demonstratie eind september. Verschillende leiders uit het DAWN netwerk
speelden hier een leidende rol. De demonstratie had sterk het model van de Arabische
lente en had tot een grootscheeps protest uit kunnen groeien. Gelukkig waren de
jeugdleiders zo wijs de demonstratie uiteindelijk af te gelasten in ruil voor serieuze
gesprekken en contacten met de autoriteiten. Hier ging veel beïnvloeding en bemiddeling
aan vooraf.
Strategie OMBUIGEN VAN DIENSTEN: Activiteit 3.5 A Steun vernieuwing in Peace
monitoring, B stimuleer samenwerking tussen vredesinitiatieven, lokaal, nationaal,
regionaal.

3.5 A Steun vernieuwing in Peace Monitoring. Als SWW vinden we dat Peace
monitoring veel te belangrijk is om afhankelijk te zijn van financiering vanuit Nederland.
Daarom houden we onze maandelijkse bijdrage heel bescheiden met € 500 per maand.
In de enquête van december onder 50 partners vragen zij ook of SWW wil helpen bij de
promotie van een positief imago van Wajir.
Tijdens de droogte heeft WPDA een grote bemiddelende rol gespeeld in het voorkomen
van conflicten toen voedsel en water zo schaars waren. Daarbij is ook geld van giro 555
gebruikt ( via ICCO).
3.5 B Stimuleer samenwerking tussen vredesinitiatieven lokaal , nationaal en
regionaal. De executive director van DAWN nam deel aan verschillende conferenties op
deze niveaus. Vooral Wajir Peace en Development (WPDA) verwerft in dit verband
naam.
Strategie TOEKOMST ORIENTATIE. Activiteit 3.6 Koppel DAWN aan Nederlandse
actoren zoals de Ambassade, Critical Mass en IKC/ Pax Christi inzake Regiostabiliteit en
burgerschapscampagnes.

3.6 Koppel DAWN aan NL actoren zoals de Ambassade, Critical Mass en
IKC/Pax Christi inzake Regio stabiliteit en burgerschapscampagnes.
Bovengenoemde contacten zijn gelegd of verstevigd gedurende 2011. De executive
director en de voorzitster hebben ook aan follow up gedaan. Ambassadecontacten zijn
hartelijk en constructief. Critical Mass contacten vooral creatief en wachten op
financieringsmogelijkheden voor verdere uitvoering.

SWW/ DAWN RAPPORTAGE RESULTATEN LIVELIHOOD 2011
Resultaat R 4: LIVELIHOODS: Jeugd en beslissers zetten zich in voor nieuwe
bestaanswijzen met lokale bronnen van bestaan.
2011 was het jaar van de Arabische Lente. De belangrijkste revolutionaire kracht
hierachter is de werkloze jeugd die geen toekomst meer heeft met de middelen van de
voorouders. Precies hetzelfde speelt in Wajir. Er is gewoon te weinig ecologisch
draagvlak voor de bevolking die volgens onze berekening groeit met ongeveer 6.8 %. In
2006 berekenden we dat het gemiddeld ecologisch draagvlak van alle Wajir districten
samen ongeveer 250.000 mensen duurzaam een bestaan kan bieden als herder. In 2017
hebben we 1 miljoen mensen in Wajir. In Oktober 2011 zijn dat er ongeveer 750.000.
De ernst van deze situatie wordt nog steeds zwaar onderschat op vrijwel alle niveaus.
2011 was ook het jaar waarin opnieuw de honger toesloeg. Zelfs binnen de stad Wajir
was honger. De honger verraste beleidsmakers, zelfs degenen binnen de instituten die
met early warning indicatores werken. Wij vermoeden dat ze de bevolkingscijfers
onderschat hebben. Somaliërs blijven voedsel radicaal delen tot de pap te dun is. Dan is
er een kantelpunt en slaat de ondervoeding bij een grote groep tegelijk toe.
Honger, ondervoeding en voedselhulp is precies wat we met New Livelihoods (nieuwe
wijzen van bestaan) willen voorkomen. De mate waarin beslissers en jeugd zich
inzetten voor nieuwe bestaanswijzen is in 2011 gegroeid , maar is onvoldoende gezien
de ernst van de situatie.

Strategie GOED BELEID: Activiteit 4.1 beïnvloed aandacht voor nieuwe
bestaanswijzen op grond van actie, onderzoek en eerdere studies.
4.1 De mate waarin ‘action research’ bruikbare studies voor lobby opleverde, is minder
gelukt dan gehoopt. Dit hangt vooral samen met de dood van Dekha Ibrahim. Zij was
de drijvende kracht achter de Peace University en het Centre for Peace and Applied
Research (CEPAR). Haar kracht was zeldzaam en nu al blijkt hoeveel van haar werk
voorlopig onvoltooid achterblijft.
Meer dan 10 mensen uit het DAWN netwerk deden de training om met action research
hun eigen werk te verbeteren en daarover te rapporteren. Hun vermogen dit allemaal te
verwoorden valt de deelnemers zwaar. Sheihk Abdulwahab , één van de religieuze
leiders waar we goed contact mee hebben, schreef zijn afstudeerscriptie over
Pastoralisme als uitstervende livelihood. Henk was meelezer en voorzag de scriptie van
kritisch commentaar.
Strategie VOORZIENINGEN: Activiteit 4.2 A begeleid Jeugdleiders B betaal excursies
inzake nieuwe bestaanswijzen C Steun opbouw Jeugdcentrum
4.2 A Begeleid Jeugdleiders. SWW en DAWN zijn erg blij met zes maanden inzet van
Sara Schoch als jeugdbegeleidster. Ze heeft bijzonder knap initiatieven gesteund vanuit
een bescheiden positie. Ze steunde jonge leiders om beter naar voren te treden. Als
jonge vrouw heeft ze toegang tot leeftijdsgenoten op een gelijkwaardige basis. Als een
echte antropologe deelde ze veel van het leven met andere jongeren.
Sara heeft de vorming van de jeugdgroep AREMO begeleid. Zij zetten zich als
schoolverlaters in voor de werkloze jeugd en het milieu. AREMO werd de kerngroep van
het plasticproject, waar tussen de bedrijven door ook gewerkt werd aan
leiderschapskwaliteiten, zoals democratisch vergaderen en stemmen.
4.2 B Betaal excursie inzake nieuwe bestaanswijzen (livelihoods). We hebben
geen geld gevonden voor deze excursies, maar binnen het plasticproject zijn er wel twee
bezoeken geweest in Nairobi met Aremo leiders aan bedrijven die plasticproductie deden.
A.2 C Steun opbouw jeugdcentrum Leiderschap onder jeugd is niet eenvoudig. Ze
hebben geen voorbeelden en proberen democratisch en clanoverstijgend te werken,
terwijl de voorbeelden van hun ouders (vaders) op familie- en clantrouw gebaseerd zijn,

sterk leeftijdsgebonden en tamelijk autoritair. Mensen aangesteld als jeugdwerker weten
ook niet hoe ze het moeten aanpakken. In alle voorbeelden die ze kennen, komt dat neer
op commanderen, de jeugd vertellen wat er van hen verwacht wordt. Men is bang voor
een niet gehoorzame jeugd. Onze aanpak van luisteren , ruimte geven, ‘deurtjes open
doen’, werken vanuit wat de jeugd interessant vindt, is ook voor de betrokken DAWN
leden nieuw.
Strategie CAPACITEITSOPBOUW: 4.3 A Demonstreer plastictransformatie B Fencing
C Steun City Council In Waste Management
4.3 A Demonstreer plastictransformatie. De cursus plastic transformatie werd
betaald onder het HEALTH programma omdat we wel geld vonden voor een gezonde
leefomgeving, maar niet voor bijscholing in nieuwe productiewijzen/Livelihoods. Beide
doelen zijn belangrijk. Want alleen als afval nuttig gerecycled kan worden, wordt het
betaalbaar of zelfs winstgevend om het op te ruimen en opnieuw te gebruiken en
daarmee de omgeving gezonder te maken.
Het was een echte hit toen we via allerlei speurwerk in Nairobi in 2010 Simon ontdekten,
een man van 70 jaar, een uitvinder, die met zeer eenvoudige lokale middelen afvalplastic
weet om te smelten tot lokaal bruikbare producten zoals afrasteringspalen en
dakpannen. Hij was bereid om naar Wajir te komen en bracht de smeltoven en de
gietmallen mee.
4.3 B Fencing. Omheiningen maken, grondgebieden afbakenen, daar is beslist een
markt voor in het veranderende Wajir. Gemeenschappelijk weidegebied is cruciaal voor
de veehouderij in Wajir, maar met de oprukkende stad en nieuwe op grondeigendom
gerichte wetgeving is er steeds meer behoefte aan afbakening. Vanwege houtgebrek zijn
plastic afrasteringpalen dus een gat in de markt.
4.3 C Steun City Council in Waste Management. Deze voorgenomen actie is de
opvolging van het werk van Stoutgroep. Sleutelpersoon is Abdi Nasir, een energieke
ambtenaar die actief geworden is in het DAWN netwerk en gretig samenwerkt met de
expertise van Sjaak Schoonen, Dirk Verlaan, Sara en Henk. Abdi Nasir introduceerde
afvalbakken, die nu overal in Wajir gesponsord door NGO´s, bedrijven en banken te
vinden zijn.
Strategie MENSEN WINNEN , Activiteit 4.4 A steun Wajir 100 campagne, B Wajir
Green& Clean; C ‘Iets uit Niets’
4.4 A Steun Wajir 100 Campagne. In 2012 is het 100 jaar geleden dat Wajir als
koloniaal administratief/militair centrum op de kaart gezet werd. We zien hier een
mogelijkheid in om mensen via bewust zijn van het verleden en reflectie op het heden te
laten beseffen dat verandering plaatsvindt en dat we op weg zijn naar een nieuwe
toekomst. Ons idee van interviews met ouderen die verhalen en mythes vertellen waar
we in 2009 al mee begonnen, is inmiddels ook door de minister en de nationaal directeur
Musea overgenomen
Financiering door een fonds voor burgerschapskunde in Kenia (Amkeni Wakenya) kwam
niet tijdig rond.
4.4 B Steun Wajir Green & Clean Campagne. ABCIC , onze deskundige partner op
het gebied van ecologie in Nairobi, vond niet het geld wat ze zochten voor een
campagne. Met DAWN verkenden we een groot internationaal fonds. Wajir Peace had
daar echter nare (corrupte) ervaringen mee. Daarom hebben we als DAWN/SWW op hun
advies onze vingers daar niet aan gebrand. Al met al bleef Wajir Green & Clean dus een
campagne waar we alleen indirect en vooral moreel steun aan verleend hebben. In de
tweede helft van het jaar verlegden de droogte, de honger en de invasie in Somalië de
aandacht naar andere onderwerpen
4.4 C De Campagne iets uit niets . Sara´s vermogen iets uit niets te maken, mag als
uitzonderlijk betiteld worden. Tijdens de plasticcursus werden matten, manden en touw
gevlochten. Het laten proeven en ervaren van innovatieve manieren om inkomsten te
genereren, wekt nieuwsgierigheid. Dit kan taboes beetje bij beetje afbreken. Zwerfplastic

betekent geld en mogelijkheden in plaats van vies en onaanraakbaar. Zulke
veranderingen gaan echter langzaam. De bewonderende omstanders moeten ervaren dat
er een markt voor is.
Strategie OMBUIGEN VAN DIENSTEN 4.5.A Bepleit omschakelingen in de economie,
B promoot livelihoodinzichten bij beslissers en ambtenaren.
4.5.A Bepleit omschakelingen in de economie. De droogte maakte dit pleidooi
actueel. Immers klimaat is een factor ondergeschikt aan de bevolkingsgroei en het te
beperkte ecologisch draagvlak. In de film ´´Honger naar verandering´´ is het thema
deels mee genomen, maar het bleek toch te ingewikkeld om goed tot zijn recht te komen
in een documentaire van 50 minuten. De honderden nieuwe droogtevluchtelingen, die
zich voor onze ogen settelden in Makaror, in Meygag en in de nieuwe wijk Mau Mau laten
zien dat een ander bestaan dringend noodzakelijk is. Onze noodhulp bij de opbouw van
hun settlement heeft als uitgangspunt dat we zo weinig mogelijk doen vóór hen, maar
altijd mét hen. Dus zij graven en metselen zelf de putten, maken de stenen voor de
nieuwe school, bouwen een noodschool. Wij (DAWN/SWW) betalen wat cement,
adviseren, informeren, leggen contacten en bemiddelen.
A.5 B Promoot livelihoodinzichten bij beslissers en ambtenaren. Op dit niveau
van het ombuigen van diensten gaat het erom dat dienstverlening van bestaande
instituties mee verandert met de behoefte. De droogte bood mogelijkheden hier met
beslissers en middenkader over te praten. Bijzonder was de doorbraak tussen jeugd en
District Commissioner (DC). Dit lukte vooral toen een aangekondigde massademonstratie
iedereen met macht dwong het gesprek aan te gaan. Ook op familieniveau. De jeugd
gelastte de demonstratie af, maar had op veel punten gewonnen. Jeugdleiders en
groepen worden veel serieuzer genomen. Tenslotte is nog belangrijk de rol van de
religieuze leiders te melden. Juist bij hen heeft de jeugd gehoor gevonden tijdens de
aanloop naar de demonstratie. In de moskees is gepraat en gelegenheid gegeven aan de
jeugd om punten naar voren te brengen. Ook dit is dienstverlening die veranderd is.
Strategie TOEKOMSTORIENTATIE activiteit 4.6 A Promoot inzichten volkstelling B
Climate Conflict, C MIrraa workshop, D Aquifer niveau en verkleinend ecologisch
draagvlak.
4.6 A Promoot inzichten volkstelling. Gedurende 2011 voerde Henk verschillende
gesprekken met ambtenaren van het Kenya National Bureau of Statistics en verzamelde
hij veel gepubliceerde rapporten. Tijdens de gesprekken bleek wel hoe politiek geladen
de interpretatie is. Hoe bang men is iets toe te geven of uit te leggen of openbaar te
maken. De verantwoordelijke ambtenaar in Wajir is nooit bereikbaar, zelfs niet voor de
DC. De politieke belangen die hier spelen zijn heel complex.
Het streven van de minister is dat alle statistieken in eigen hand komen als na de
verkiezingen van 2013 de Countystructuur opgebouwd wordt.
4.6 B Promoot inzichten Climate Conflict. Dit is de studie van Els van Lier. Haar
studie is via www.wajir.org op te vragen. Izzy Birch, de adviseur van de minister, heeft
de studie gepromoot onder pastoralisemedeskundigen.
4.6 C promoot inzichten Mirraa workshop. Women for Peace is voornemens te
proberen mirraa- handel en gebruik te verbieden in Wajir. Wajir Live publiceerde enkele
artikelen.
4.6 D Aquifer niveau en verkleinend ecologisch draagvlak. We doen een
longitudinale studie naar het aquifer niveau onder Wajir. Dat wil zeggen dat we de
variatie in het niveau van de putten meten en hoe dit varieert met de regenval. Dat is
belangrijk als nulmeting en als straks water gepompt gaat worden voor het spoelen van
toiletten. Dan kunnen we het effect daarvan vaststellen.

Uitleg van de matrix
Om een goed overzicht te houden van onze doelen en de resultaten werken we vanuit
een matrix. Dat is één A4-tje waarop alles wat we doen, benoemd wordt in een logische
samenhang.
Onderstaande toelichting van de matrix is bedoeld om u als lezer te helpen de matrix te
lezen.
In de kop staan de Hogere maatschappelijke doelen, waar we aan bijdragen als we
de projecten uitvoeren of ondersteunen. Bijvoorbeeld HD2 de Millenniumdoelen.
Daaronder de Projectdoelen. Heel belangrijk om te weten waar we naar toe willen.
Daarom vetgedrukt onder PD1. SWW heeft nog een tweede projectdoel (PD2) in
Nederland: we streven naar sympathie en respect voor mensen zoals in Wajir .
Om de projectdoelen te realiseren zijn Resultaten nodig op de vier interventieterreinen.
Zij staan verwoord onder R1, R2, R3 en R4. De resultaten worden bereikt als de
activiteiten zijn uitgevoerd.
De Activiteiten worden bepaald door de vier terreinen waarop wij ons voornamelijk
richten (Onderwijs, Gezondheid, Vrede en Livelihoods), per kolom beschreven onder A1,
A2, A3 en A4, verbonden met de zes interventiestrategieën (verticaal vetgedrukt in de
linkerkolom): Goed beleid, Voorzieningen, Capaciteitsopbouw, Mensen winnen, Ombuigen
van diensten en toekomst- oriëntatie. Samen levert dat 24 programma’s op die
uitgevoerd moeten worden. Als per kolom bijvoorbeeld alle onderwijsactiviteiten
uitgevoerd worden ( A1.1 tot en met A1.6), dan moet dat het beoogde resultaat voor
onderwijs opleveren: R1 Onderwijsdiensten zijn op peil met stedelijke bevolkingsgroei en
bereiden Wajir voor op de situatie in 2020.
Nu zijn er natuurlijk externe invloeden die wij niet in de hand hebben. Daarover
formuleerden we in de laatste kolom aannames of assumpties. Dat zijn voorwaarden
die vervuld moeten zijn om de doelen en de resultaten te halen. We houden ze goed in
de gaten, want als ze niet geldig blijken, zal het plan niet of gedeeltelijk lukken en
moeten we de plannen aanpassen.

Tot slot
In de voorafgaande rapportages resultaten SWW/DAWN beschrijven we uitgaande van de matrix - de resultaten van 2011 op de gebieden van Onderwijs,
Gezondheid, Vrede en Livelihoods. We hopen dat deze uitgebreide verantwoording
bijdraagt om te begrijpen wat onze partners en SWW met uw steun doen in Wajir,
wat we samen proberen te bereiken en op welke manier.

