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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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Bestuursleden

Ad Groeneveld
Inge Gransbergen
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Bank: NL97INGB0007666512
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Wajir in 2013
Voor Wajir was 2013 een belangrijk jaar, misschien zelfs wel een keerpunt. Was het gebied
decennialang het stiefkind van de nationale regering; vanaf dit jaar kreeg Wajir meer
zelfbeschikking, meer autonomie en een eigen budget!
Dit alles heeft te maken met de ‘devolutie’, de decentralisatie, die in een nieuwe grondwet is
vastgelegd. Kenia werd opgedeeld in ‘Counties’. Aanvankelijk was Wajir verdeeld in vier
districten. Nu zijn er acht subdistricten met elk een eigen parlementsvertegenwoordiger,
met een eigen regering onder leiding van een ‘Governor’ en een eigen parlement, de
‘County Assembly’. Deze regering heeft de beschikking gekregen over veertig procent van
het nationale budget dat het district ten deel zou vallen. Dat heeft Wajir nu zelf in handen
gekregen. Daarmee kunnen de bestuurders zelf beleid maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor
zaken als gezondheidszorg en infrastructuur. Basisonderwijs en middelbaar onderwijs blijven
nog wel onder de regie van Nairobi.
In de nieuwe regering en het parlement in Wajir is onze partner DAWN duidelijk zichtbaar.
Diverse ministers zijn bekenden van DAWN en van onze directeur Henk van Apeldoorn. Twee
ministers komen uit de groep gehandicapten die door Henk zijn getraind.
Ook voor Fatuma en andere parlementsleden geldt dit. Ook zij zat in die groep en ze
ontpopte zich al direct als een strijdbare voorvechtster van de belangen van gehandicapten.
In het parlement zitten veel jongeren die in de laatste jaren een gespreksgroep met DAWN
vormden. Tachtig procent van de parlementsleden is jonger dan 30 jaar. Het is mede dankzij
de inspanningen van onze Stichting, dat zoveel jongeren zoveel invloed hebben gekregen en
daartoe ook bekwaam zijn. Ook vrouwen zijn nu in gelijke mate vertegenwoordigd. Henk
vertelde na zijn tweede werkbezoek in 2013 enthousiast dat hij de ‘drive’ bij de mensen in
Wajir kon voelen om voortvarend de ontwikkeling van Wajir nu zelf te gaan aanpakken. Hij
kon duidelijk merken dat, mede dank zij de inspanningen van onze Stichting, de mensen in
Wajir er klaar voor zijn om de nieuwe verantwoordelijkheid op hun schouders te nemen.
Dankzij een door ons medegefinancierde conferentie is er sprake van samenwerking in
plaats van strijd en concurrentie tussen de districten. Oud-minister Mohamed Elmi heeft
hierin een grote rol gespeeld en hij heeft hiertoe bijgedragen door zich niet kandidaat te
stellen voor het gouverneurschap, maar door zich verkiesbaar te stellen als parlementslid
voor het district Tarbaj. Veel verantwoordelijkheden van DAWN komen nu eindelijk waar zij
horen te liggen: bij de lokale overheid. Wajir is vastbesloten om de jarenlange achterstelling
voortvarend in te lopen. Stellig zal in 2014 blijken hoe dit gaat uitpakken en wat de
consequenties zullen zijn voor onze rol in het nieuwe bestel. De eerst resultaten van deze in
2013 gestarte ontwikkeling hebben we tijdens een werkbezoek in januari jl. zelf kunnen
waarnemen.
Vandaar dat we het verslag hiervan als aanvulling op dit jaarverslag 2013 hebben
toegevoegd.
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In memoriam zuster Teresanne

Op 26 maart 2013 overleed zuster Teresanna Fornasero.
Voor enkele van de vijf Nederlandse huisartsen, die in 1995 als Rotary Doctors waren
uitgezonden naar Wajir, was zij een gids. Later werd zij de eerste contactpersoon voor de
Stichting Welzijn Wajir (SWW). Zij bracht enkele malen een bezoek aan De Ronde Venen en
ontmoette velen op bijeenkomsten, op de Rotary Clubs en bij kerkdiensten.
Tijdens haar eerste bezoek vroeg ze aandacht voor het projectplan voor de bouw van de
Furaha Secundary School. Die gemengde middelbare school functioneert nu al jaren met
intussen meer dan 1000 leerlingen.
Teresanne werd geboren in Italië op 3 oktober 1931. Zij sloot zich aan bij de Sisters For
Christian Community (SFCC), een oecumenische orde. In 1966 begon zij haar opleiding tot
verpleegkundige in Kenia. In 1974 ging zij als verpleegkundige werken in het District Hospital
in Wajir en in 1978 behaalde zij haar diploma van verloskundige.
Zij bekommerde zich altijd om de meest kwetsbaren. Zo werkte ze bij een opvangcentrum
voor TBC-patienten, zodat die de maandenlange behandeling ook werkelijk konden
ondergaan.
Speciale aandacht had zij voor de arme bejaarden, meest vrouwen, haar ‘Grannies’.
Zij ontving hen dagelijks in groepen en verschafte hun medicijnen en een kleine toelage.
Bejaarden die niet zelf konden komen, werden door haar thuis bezocht in haar aftandse,
rammelende jeepje, waarmee we haar vaak een beetje plaagden. Ze kon dat wel waarderen.
Behoedzaam verspreidde ze de boeken over de vreselijke gevolgen van vrouwenbesnijdenis.
Die boeken waren ons door Boekhandel Mondria ter beschikking gesteld en de verspreiding
daarvan was in die tijd nog heel delicaat. Voor haar werk kreeg zij in 2004 van de President
van Kenia een nationale onderscheiding: The Head of the State’s Commendation uit The
Award of Orders, Decorations and Models.
In december 2009 is door terroristen uit Somalië een poging gedaan om haar te kidnappen,
maar met de verbeten wilskracht, die wij zo goed van haar kennen, heeft zij de aanval
kunnen afslaan.
In 2010 kreeg Teresanne in Nairobi een beroerte, waarna zij liefdevol werd verpleegd in het
verpleeghuis van de ‘Little Sisters of the Poor’. Daar overleed zij op 26 maart 2013. Ze werd
in Nairobi begraven. In Wajir hebben de ‘Grannies’, de bejaarden voor wie zij zoveel zorg
had, met een waardige bijeenkomst haar leven en werken in Wajir herdacht.
Zij is van grote betekenis geweest voor heel Wajir en voor onze Stichting. Allen, die Wajir
een warm hart toedragen, zullen haar met groot respect gedenken.

Het werk van Sister Teresanne voor de bejaarden wordt voortgezet door John King ’ori,
gesteund door Caritas Italiana.
5

Meer over Wajir
Fysisch geograaf Johan Berkhout, verbonden aan onze Stichting, bracht verslag uit van zijn
activiteiten in Wajir 2013.
Hij heeft zich onder andere bezig gehouden met de watervoorziening. In het kader van
ontwikkelingssamenwerking- waar het Nederlandse bedrijfsleven ook van moet profiterenheeft de Nederlandse regering ingetekend op een projectplan van de Keniaanse regering om
een pijpleiding aan te leggen van Habashwein naar Wajir. In Habashwein, ca. 100 kilometer
ten zuiden van Wajir, kan water worden onttrokken aan de zogenaamde Merti aquifer (een
ondergronds waterbekken). Dit water zou dan via die pijplijn naar Wajir kunnen worden
gepompt, waar het hard nodig is, zeker als de riolering gaat werken.
Samen met Henk liep Johan tegen tal van onzekerheden op ten aanzien van dit project. Nog
onbekend was hoeveel water daar precies beschikbaar is. Hoe staat het met de verzilting als
water op dat punt zou worden onttrokken? Wat zouden de gevolgen zijn voor de nomaden,
die in dat gebied leven als er weer droogte is? Hoe is de pijplijn dan gevrijwaard van
sabotage en blijft er dan nog water over voor eindpunt Wajir? Hoe reageren de
omwonenden op hun eigendomsrechten? Hoe wordt de situatie voor het grote
vluchtelingenkamp Dadaab, dat ook van dit water gebruik maakt? Wat zijn de effecten op
het milieu?
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De Nederlandse regering stelde dertig miljoen euro voor dit project beschikbaar. De overige
veertig miljoen moeten in Kenia zelf worden gevonden. In de loop van de tijd kwam daar nog
een belangrijke vraag bij: wie is in het nieuwe bestel de eindverantwoordelijke voor dit
project: de gouverneur of de regering in Nairobi?
Henk van Apeldoorn zette eerder al in een brief aan minister Mohamed Elmi de bezwaren en
onzekerheden op een rij. Deze brief zou eind 2013 door een delegatie uit Wajir op een
waterconferentie in Nairobi over dit onderwerp als onderlegger dienen.
Met hulp van Ibrahim onderzocht Johan in 2012 zo’n dertig waterputten en hij concludeerde
dat tal van putten met een diepte van 6 à 7 meter droog staan ten gevolge van de daling van
het waterpeil door het vele watergebruik. Dat zou nog erger worden als daar water voor de
riolering aan zou worden onttokken.
Verder deed Johan kadastraal werk ten behoeve van de stadsplanning; iets dat gezien de
verwachte groei van Wajir steeds belangrijker wordt.
Henk stopte tijdens zijn werkbezoeken in april en augustus 2013 veel energie in de
zogenaamde CBR-trainingen. CBR staat voor ‘Community Based Rehabilitation’, zorg voor
gehandicapten.
Hierbij leidde hij gehandicapten op om zich goed te organiseren, goed de behoeften te
inventariseren, goed er op te letten dat alle gehandicapten ook bekend en geregistreerd
werden en er voor te zorgen dat fondsen beschikbaar komen en goed besteed worden.
Toen de samenstelling van de nieuwe lokale overheid bekend werd, was zichtbaar hoe groot
het effect van die trainingen is geweest.
Henk bezocht ook de ’maternity‘ in aanbouw in Makoror. Het ontwerp was van Abdi Billow.
Henk gaf tips voor verbeteringen. Onze Stichting financierde deze kleine verloskundekliniek,
die tijdens het bestuursbezoek in januari 2014 officieel werd geopend.
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Vrede
Ondanks de jarenlange cultuur van vrede tussen de verschillende bevolkingsgroepen
ontstond toch een beperkt conflict tussen twee etnische groepen. Gelukkig werd dit conflict
snel en professioneel ingedamd. Ibrahim was er wel slachtoffer van. Zijn woning werd
afgebrand. Voor zijn werk kreeg hij van ons een bijdrage als beloning voor zijn vele
activiteiten. Hiermee kon hij zijn huis weer herstellen. Zorgelijker is dat de subsidiёring van
het Wajir Peace and Development Comittee door de overheid werd gestaakt en door de
magere financiële situatie van de Stichting konden ook wij niet verder bijdragen.
Henk bemiddelde bij de financiering van een schoolbus voor de ’Nuraani Girls’: een
aandoenlijke particuliere school voor arme meisjes in een buitengebied, die anders geen
onderwijs kunnen krijgen, omdat scholen daar ontbreken. De school is opgericht door een
paar vrouwen uit Wajir, die zelf vroeger op de school voor weesmeisjes onderwijs kregen en
daardoor een plaats in de maatschappij hebben veroverd. Zij onderhouden de school ook.
Met een lening kon de Stichting de betaling overbruggen. Die lening is inmiddels keurig
terugbetaald.

De Stichting in Nederland
Ook in Nederland was er een overlijden te betreuren. Op 27 oktober ging Naud Wachters
van ons heen. Hij was de eerste adviseur van de Stichting Welzijn Wajir van september 1997
tot september 2002. In Sri Lanka had hij veel ervaring opgedaan met ontwikkelingshulp. Hij
heeft ons geholpen om verder te kijken dan alleen het neerzetten van gebouwen. We
hebben veel aan hem te danken.
-

De samenstelling van het bestuur onderging wijzigingen: Roos Schoemaker trad terug en
vrijwel tegelijkertijd trad Sjaak Schoonen tot het bestuur toe. Sjaak was één van de
experts van de Stoutgroep (een organisatie-adviesbureau) op gebied van o.a.
bedrijfsvoering), die in 2009 met de bestuursdelegatie meeging naar Wajir.
Ook nadat de Stoutgroep zich terugtrok, heeft Sjaak zijn belangstelling voor Wajir
behouden en nadien heeft hij nog twee werkbezoeken aan Wajir gebracht. Zijn expertise
ligt met name op het gebied van infrastructuur, water, sanitatie en afvalverwerking.

-

De laatste jaren verzorgden Jaap van Beesten en Evert Kruithof de vormgeving van onze
jaarverslagen. Zij deden dit zeer zorgvuldig, met veel aandacht voor de kwaliteit van de
tekst en de foto’s. Met ingang van dit jaar hebben zij hun werkzaamheden beëindigd.
Het bestuur dankt hen van harte voor hun bijdragen aan het werk van de Stichting.

-

De ‘watertechneuten’, onze deskundigen op dit gebied, kwamen weer bijeen om na te
denken over de ingewikkelde problematiek van de watervoorziening in Wajir.
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-

Martin Oudman was regelmatig bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig.
Dankbaar maken we gebruik van zijn deskundigheid op het gebied van water en sanitatie
in rampgebieden.

-

De website is een tijdje door de beheerder stil gelegd, omdat er illegaal spam op was
geplaatst. Wij vonden Harry de Haan uit Wilnis bereid om dit probleem met de
beheerder uit de wereld te helpen. Harry heeft voor ons een nieuwe website gebouwd,
waarbij dit soort problemen in de toekomst minder waarschijnlijk worden. We zijn blij
dat hij de website wil blijven ondersteunen, waardoor deze nu veel actueler is. De
website werd ook aangepast aan de nieuwe eisen van de ANBI.

-

Radio 5 hield een interview met onze voorzitter Ad Groeneveld. Aanvankelijk werden
enkele fragmenten daarvan uitgezonden; later volgde een integrale uitzending van het
interview.

-

Henk van Apeldoorn hield op verzoek van de Stichting OntwikkelingsSamenwerking De
Ronde Venen een inleiding over zijn visie op ontwikkelingswerk. Later ook nog een keer
samen met Sara Kinsbergen ter gelegenheid van hun jubileum.

-

Bestuursleden waren aanwezig op tal van ontmoetingsdagen: bij My World, op de
ledendag van Partin, waar we lid van zijn geworden, op de Waterdag van Impulsis en op
de PI-dag (voor Particuliere Initiatieven) van Cordaid.

-

We hadden een kraam op de ‘leerlingenmarkt’ van het Veenlanden College, waar
leerlingen een keuze kunnen maken uit goede doelen om zich voor in te zetten. Daar zijn
twee groepjes leerlingen uit voort gekomen. Zij hebben zich met hun projecten ingezet
voor de mensen in Wajir.
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-

We stonden ook met een kraam op de Nieuwjaarsmarkt van De Gemeente De Ronde
Venen, op de braderie in Wilnis en op de Kerstmarkt in Vinkeveen.

-

Het verhaal van de Stichting werd verteld tijdens een dienst in de Veenhartkerk in
Mijdrecht, tijdens een vergadering van de diaconie in Papendrecht, voor een Rotary
Club in Zeist en op de Probusclub in Uithoorn. Van Ad Groeneveld verschijnen
regelmatig columns over Wajir in De Nieuwe Meerbode.

-

Op 6 oktober hield oud-bestuurslid Janneke Peelen met enkele vriendinnen in Nijmegen
een beurs voor tweedehands kleding. De opbrengst van liefst € 4600 was bestemd voor
het werk van Sophia Gedi in Wajir. Zij is juridisch geschoold en heeft een soort
rechtswinkel speciaal voor vrouwen en meisjes, die het slachtoffer zijn van verkrachting
of huiselijk geweld. Als een verkrachtingszaak al aan het licht kwam, werd dit doorgaans
door de families afgekocht met de overdracht van vee om de familie-eer te redden.
Naar het slachtoffer werd meestal niet omgekeken. Sophia brengt de meisjes naar het
ziekenhuis en zij biedt hulp. Ze zet alles op alles om daders op te sporen en voor het
gerecht te brengen. Sophia kon het financieel niet redden om haar kantoor actief te
houden en daarom is deze gift zeer welkom voor het opkomen voor vrouwenrechten.
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-

Rotary Nederland legt zich toe op: ‘Veilig Drinkwater voor elke Wereldburger’, vaak door
mee te doen met de landelijke actie ‘Wandelen voor Water’.
We bezochten enkele bijeenkomsten van het Rotary Disctrict 1570. Op de tweede
bijeenkomst moest ons bestuurslid Inge Gransbergen een ‘pitch’ houden en zij kreeg
prompt de prijs voor de beste pitch: een wisselbokaal en een bedrag voor de actie van
haar club.
Deze Rotary Club Vinkeveen- Abcoude heeft zich opgeworpen als steunpunt voor
‘Wandelen voor Water’ en mocht daarom zelf het doel van de opbrengst bepalen. Wij
zijn heel gelukkig dat de club hiervoor Wajir heeft uitgekozen. In maart 2014 vond een
sponsorloop plaats door basisschoolleerlingen uit Vinkeveen en Wilnis. Daarover doen
we later verslag.

-

Ad Groeneveld, is in de zomer begonnen met het opschrijven van zijn verhaal over Wajir.
In het voorjaar van 2014 zal de ruwe tekst waarschijnlijk op papier staan. Het plan is om
het uit te geven met het volgende doel :
In de eerste plaats om het verhaal te vertellen van de mensen in Wajir. Zij vormen een
langdurig vergeten, geïsoleerde en genegeerde bevolkingsgroep in noordoost Kenia,
waar zij stand houden, ondanks hun geworstel met problemen van droogte en honger.
In de tweede plaats om het verhaal te vertellen van de eenzaamheid, de vertwijfeling en
de verrijking van zijn periode als Rotary Doctor in een zo desolate omgeving.
Maar vooral om ‘van binnenuit’ de wederwaardigheden over het voetlicht brengen van
onze Stichting Welzijn Wajir, één van de vele Particuliere Initiatieven ( P.I.), die Nederland
rijk is, met zijn enorme voldoening, zijn teleurstellingen en alle bijzondere en ontroerende
belevenissen die het met zich meebrengt als je je daarvoor open stelt.
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Financiën
Zoals wij in het jaarverslag van 2012 al vermoedden, zijn zowel de inkomsten als de uitgaven
in 2013 verder teruggelopen.
De inkomsten uit giften bedroegen € 23.270,--.
Aan projecten en trainingen werd € 27.655,-- uitgegeven, terwijl de kosten van de Stichting
€ 6.368,-- bedroegen.
Het verschil ad € 10.755,-- is uit de reserves gekomen.
Zodra de jaarcijfers door de accountant zijn geaccordeerd, zijn zij op verzoek beschikbaar.

We ontvingen een aantal mooie bedragen o.a. van:
-

De meisjes van WW-actief van het Veenlanden College brachten een prachtig bedrag
bijeen.

-

Ter gelegenheid van hun jubileum zamelden de dames van NVVH- Vrouwennetwerk in
de Ronde Venen een bedrag in, besteed aan meisjestoiletten voor een school.

-

De opbrengst van het Rotary concert in Abcoude werd door Cordaid verdubbeld en het
totaalbedrag werd benut voor de watervoorziening en Ecosan toiletten voor de nieuwe
Secondary School in Makoror.
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-

Angèle Smit verkoopt regelmatig aan belangstellenden ‘Wajir spulletjes’ uit de etalage,
die zij en haar man Alex in Wilnis beschikbaar hebben gesteld voor onze promotie.
Samen met haar verkoop van tweedehands boeken levert dat jaarlijks aardig wat op.

-

Pianohandel van Kerkwijk in Amstelveen stelde opnieuw haar showroom ter beschikking
voor voorspeelavonden van pianoscholen. Bij het uitschenkpunt van de gratis koffie
staat (bijna traditiegetrouw) een collectebus voor Wajir, die ook dit jaar weer goed
gevuld werd.

Heel hartelijk dank aan allen die zich op deze wijze inspannen voor de mensen in Wajir.

13

Van 2013 naar 2014; een ‘Wajir’ van verschil!

Na enkele jaren was ik weer eens in de gelegenheid om op werkbezoek naar Wajir te gaan.
Niet dat het werk van onze Stichting Welzijn Wajir (SWW) in die tijd had stil gelegen,
integendeel; onze directeur Henk van Apeldoorn reisde in de tussentijd enkele malen per
jaar naar Wajir om de projecten te bezoeken, onze partners te trainen en te begeleiden.
Vaak gingen een ander bestuurslid en enkele deskundigen met hem mee. De projecten
werden voortvarend uitgevoerd door onze partners en door DAWN coördinator Abdi Billow.
Deze keer bestond ons gezelschap uit Henk van Apeldoorn, medebestuurslid Sjaak Schoonen
en mijzelf. Het bezoek vond plaats in januari 2014.
Ik was uiteraard heel benieuwd om met eigen ogen en oren de ontwikkelingen waar te
nemen. Onwillekeurig had ik de neiging om de situatie van Wajir anno nu te vergelijken met
hoe wij, de vijf Rotary Doctors, Wajir in 1995 aantroffen.
Was er veel veranderd?
14

Onveranderd was de eerste aanblik van de armoede en het gevoel van de hitte. Het was er
38 graden Celsius! Wat veranderd was, is de omvang van Wajir. Werd in 1995 gesproken van
een bevolking in het district Wajir van 350.000 inwoners; nu gaat het inwoneraantal in de
richting van 900.000. De toename geldt in nog sterkere mate voor Wajir Town, nu tegen de
100.000 bewoners.
Ook vielen, rijdend door Wajir, enkele andere zaken direct op: het oude hospitaal, dat in
‘onze tijd’ uit een paar barakken bestond, was sterk vergroot en verbeterd. Naast het
ziekenhuis stond nu een groot nieuw gebouw in de steigers. Dit wordt het nieuwe
laboratorium voor het ziekenhuis en voor alle gezondheidszorgvoorzieningen in de hele
regio. Daar tegenover staat een nieuw, drukbezocht gebouw met veel auto’s er om heen
met bewaking: een hotel, waarin een groot deel van de nieuwe County regering zit.
Even verderop een nieuwe, lavendelkleurige vleugel van een hotel, dat vijf jaar geleden nog
maar net in bedrijf was, met nu in de tuin flinke, schaduwrijke bomen, die toen nog niet eens
manshoog waren. Verderop een paar gebouwen, die binnenkort het trainingscentrum voor
verpleegkundigen moeten herbergen. Midden in de stad een hoog, roze gebouw met daarin
onder andere een bank en een hotel. Op de markt nu volop groenten en fruit; verderop in
de stad een echte supermarkt!
Aan de noordkant van Wajir is een groot terrein afgebakend met ver weg in het midden het
nieuwe abattoir in aanbouw. Landerijen er om heen om het vee flink op te fokken voor de
export. Het vliegveld heeft nu een echte stationshal en het wordt zeer levendig aangevlogen.
Duidelijke verbeteringen vergeleken met jaren geleden. De wezenlijke veranderingen zijn
minder zichtbaar, maar héél spectaculair!
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Waarom ging in het verleden alles zo moeizaam in Wajir? Waarom kwamen er geen
scholen? Waarom kwamen er geen wegen? Waarom geen goede voorzieningen voor water
en sanitatie, voor gezondheid? Waarom geen goede zorg voor gehandicapten? Het
antwoord ligt in het feit, dat het geld voor deze voorzieningen van de nationale regering in
Nairobi moest komen. Decennialang hadden de regeringsleiders in Nairobi heel weinig op
met de mensen in het noordoosten, mensen uit een andere etnische groep met een andere
religie en een andere cultuur. Isoleren en negeren was heel lang het devies. Bovendien
waren die mensen zo arm dat zij weinig belastingen op konden brengen. Daar had je niets
aan. Wajir was van geen enkel economisch belang.
De landelijke overheid hield het deel van de koek voor Wajir kunstmatig laag door jaar op
jaar de bevolkingsgroei te laag vast te stellen. Dan hoefde er minder geld naar toe.
Bovendien bestond er zoveel bureaucratie en corruptie dat het lastig was om de
voorzieningen, waar Wajir wel recht op had, beschikbaar te krijgen. Er was altijd wel een
hindernis of verschil van mening tussen ministeries, waardoor stagnatie bij het afkomen van
fondsen ontstond. Voor mensen in Wajir was dat een systeem waar zij geen vat op kregen,
ver weg en ongrijpbaar.
Maar nu!
Na de verkiezingen in 2013 werd een nieuwe grondwet van kracht met voor Wajir als
belangrijkste maatregel: Decentralisatie, ‘de Devolutie’. In de nieuwe wet werden de vier
districten van Wajir samengevoegd tot ‘Wajir County’ met nu acht subdistricten.
Zo’n ‘County Government’ heeft een eigen regering met een eigen gouverneur, eigen
ministers en een eigen parlement. Meer autonomie en zelfbeschikking met een eigen
budget! Veertig procent van de nationale begroting gaat nu rechtstreeks naar de counties,
dus ook naar Wajir! Die kunnen daar eigen beleid op maken, met name op het gebied van
infrastructuur, gezondheidszorg en kleuteronderwijs. (Het basisonderwijs en het middelbaar
onderwijs vallen nog wel onder de nationale regering in Nairobi).
Of Wajir daar klaar voor was?
Een werkbezoek aan Wajir begint doorgaans met een paar dagen verblijf in Nairobi voor
overleg met personen en instanties, die belangrijk (kunnen) zijn voor Wajir.
Ditmaal waren dat twee organisaties: ICRAF voor onderzoek naar ‘agroforestry’, land- en
bosbouw en ABCIC voor bescherming en innovatie op het gebied van biodiversiteit.
Gespreksonderwerpen waren: onderzoek naar de watervoorraad rond Wajir en een
optimaal gebruik van de grond in Wajir voor beplanting en kleinschalige landbouw.
Op de ambassade werd uitgebreid gesproken over de plannen van de Nederlandse regering
om veel geld uit te geven aan een project van de regering van Kenia om een waterpijplijn
aan te leggen van Habaswein naar Wajir, een afstand van ruim 100 kilometer.
Die steun was toegezegd in het kader van ontwikkelingssamenwerking waar het
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Nederlandse bedrijfsleven van moest profiteren. Al lange tijd had onze directeur zich met
deze plannen bezig gehouden en alle bezwaren en onzekerheden op schrift gesteld.

Tijdens het verblijf in Nairobi ontmoetten wij allerlei mensen die voor Wajir van belang zijn.
Onder andere parlementsleden van Wajir en de vroegere minister Mohamed Elmi, maar ook
onze jonge journalist Samow en mijnheer Robble. Natuurlijk ging het telkens over het
nieuwe politieke bestel en de gevolgen daarvan voor Wajir.
Samow uitte zijn aanvankelijke vrees dat er geen vrouwen in Wajir te vinden waren die
bekwaam genoeg zouden zijn om in het parlement, het ‘Wajir County Assembly’ te komen.
Tot zijn verbazing waren er meer dan genoeg! Haast ongemerkt was er in de laatste jaren
een kader ontstaan van mensen met een opleiding en ambitie, zoals mijnheer Robble.
Hij is een jonge energieke man, die manager van de watervoorziening in Wajir is geworden.
Hij woonde in Engeland, maar was door Mohamed Elmi indringend gevraagd om terug te
komen naar Wajir, omdat de nieuwe regering hem nodig had. En hij kwam. En zo ging dat
met meer jonge, goed opgeleide mensen die door Mohamed Elmi gevraagd werden om
terug te komen naar Wajir om hun eigen county te gaan dienen. En zij kwamen!
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Ook in Wajir zelf zijn bekwame mensen gezocht en gevraagd voor belangrijke posten in het
nieuwe bestuur.
Op de eerste werkdag in Wajir bracht Abdi Billow, coördinator van ons partnercomité
DAWN, ons naar een groot nieuw gebouw. Oorspronkelijk zou dit een hotel worden, maar na
de vorming van het Wajir County Government werd dit gebouw omgevormd tot het nieuwe
regeringscentrum. Vrijwel alle ministers hebben daarin nu hun kantoor. Eén voor één
introduceerde Abdi ons bij de ministers. Het bleek dat de meesten bekend waren met de
‘Foundation Welfare Wajir’. Bijzonder was dat twee ministers uit de groep gehandicapten
kwamen, die door onze Henk enkele malen was getraind in het opkomen voor de belangen
van gehandicapten en het opzetten van een goede zorg voor hen.

Ook Fatuma, één van de parlementsleden, is een goede bekende van ons en komt uit diezelfde groep. Eén van hun eerste wapenfeiten was het afdwingen van aandacht voor
gehandicapten. Samen met de gehandicaptenbeweging wist Fatuma het vijfjarenplan op
vijftien punten bij te stellen ten gunste van mensen met een handicap. Daar is een bedrag
van ongeveer een half miljoen euro mee gemoeid!
De ontvangst bij de gouverneur was uitgebreid. Hij nam alle tijd om de plannen en de standpunten van de Stichting te horen en vertelde vervolgens welke plannen zijn regering had tot
aan de zomer van dit jaar en hoe het vijfjarenplan er uit ziet. Dat laatste blijkt een boekwerk
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van bijna driehonderd bladzijden te zijn en als maar een kwart van die plannen zouden
worden gerealiseerd, zou Wajir in 2017 onherkenbaar veranderd en verbeterd zijn.
Wat een ambities!
Voor de komende maanden staan de volgende zaken op het programma:
- 35 ‘boreholes’ om water op te pompen.
- de bouw en bemensing van 16 kleuterscholen in de stad Wajir en 65 in de buitengebieden.
- daarnaast 200 leraren kleuteronderwijs.
- het aanstellen van 200 leraren basisonderwijs. Hoewel dit niet tot de taak van het County
Government behoort, is de situatie zo nijpend dat er budgettaire ruimte voor werd vrijgemaakt.
- de aanschaf van 10 ambulances.
- de bouw en bemensing van 26 ‘maternities’, kleine klinieken voor verloskunde.
- oprichten van een middelbare school voor dove kinderen.
- geld voor een soort bijstandswet voor ouderen en gehandicapten.
- bijna tien miljoen euro aan voorzieningen in de gezondheidszorg
- vijf miljoen voor irrigatie en waterbeheer.
Tijdens het verblijf van ons team in Wajir kwamen diverse ministers en belangrijke
functionarissen bij ons in het pension voor overleg. Dan kon je rustiger praten dan in het
drukke regeringsgebouw. Wajir staat te popelen om de jarenlange achterstelling in hoog
tempo te gaan inlopen.
Nieuwe uitdagingen voor onze partners in Wajir om te helpen dit proces goed te laten
verlopen. Nieuwe uitdagingen ook voor de Stichting Welzijn Wajir! Eén van de ministers met
wie we hebben gesproken, is minister van gezondheidszorg Rukiy Maalim. Omdat er nog een
vrouwelijke minister Rukiya heet, werd zij door ons Rukiya Health genoemd.
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Er waren twee belangrijke gesprekonderwerpen. Ten eerste: het gebrek aan medische
deskundigen voor het ziekenhuis en het opleidingscentrum voor verpleegkundigen en
paramedici.
Er zijn plannen voor een nieuw ziekenhuis. Er is een groot nieuw laboratorium in aanbouw.
Het nieuwe opleidingscentrum voor verpleegkundigen en paramedici is bijna klaar. Maar er
zijn geen specialisten voorhanden. Zo is er niet eens een chirurg in een gebied van bijna een
miljoen inwoners! Zou Nederland, zou de Stichting Welzijn Wajir misschien kunnen helpen
om die deskundigheid voor Wajir binnen te halen? Minister Rukiya Health zou wel kunnen
zorgen voor een woning en voor voedsel. De nieuwe regering zou de veiligheid willen
garanderen, niet onbelangrijk in een gebied waarvoor het Nederlandse ministerie van
Buitenlandse zaken nog maar een mager reisadvies geeft. (“Niet essentiële reizen worden
afgeraden. Wat essentieel is, moet een ieder zelf bepalen”). Wij van SWW achten Wajir
veiliger dan bijvoorbeeld Nairobi. We spraken af dat Minister Rukiya Health ons een officieel
verzoek stuurt met de voorwaarden en faciliteiten en dat de Stichting vervolgens in
Nederland gaat zoeken naar specialisten die kortere of langere tijd in Wajir willen werken.
Zo zijn er in Nederland de Rotary Doctors, maar er zijn (helaas) ook jonge specialisten
werkloos en voor hen kan zo’n werkperiode in Wajir heel nuttig zijn. Je ziet daar pathologie
die je hier in Nederland niet meer tegen komt en je leert daar wel improviseren. Zij zouden
medische deskundigheid kunnen toevoegen aan onze capaciteitsopbouw in Wajir.
Het tweede onderwerp dat Minister Rukiya aankaartte, was de zorg voor het afval en de
riolering. Voor dit probleem is ook meer deskundigheid nodig. Kamelenvlees slachten en
exporteren naar de Arabische staten was een uitstekend plan van minster Mohamed Elmi en
dit plan is in de laatste vijf jaar uitgevoerd. De investeerders van de Arab Business Bank
hebben druk gezet op de aanleg van riolering. Deskundigen van onze Stichting vonden dit
toen (met zoveel zand) geen verstandig plan. Nu bleek de waterzuivering van de riolering
toch - ondanks onze waarschuwingen - naast de afvalstort te zijn geconstrueerd. Het
grondwater bleek daar zo hoog te zitten, dat ze in het grondwater uitkwamen. Dat komt
neer op rioolwater lozen in het drinkwater en daarbij spoelt het gif dat vrijkomt bij
verbranden van het afval ook nog eens versneld in het grondwater. Dit voorbeeld laat zien
hoe gemakkelijk grote projecten mis gaan ondanks deskundig advies. Voor het vinden van
meer draagvlak hebben we meer tijd nodig dan we in de afgelopen jaren hadden. Positief
dat minister Rukiya nu met twee van haar ambtenaren bij ons kwam om te overleggen. De
directeur van het grote laboratorium wilde onderzoek gaan doen naar de ernst van de
vervuiling en er zal nog heel wat deskundigheid ingevlogen moeten worden om de
problemen op te lossen. De winst is dat de regering zich inmiddels wel bewust is geworden
van de risico’s en het probleem niet meer bagatelliseert.
Onderwijs was van meet af aan een speerpunt van de Stichting. Het antwoord van zuster
Teresanne op onze eerste vraag destijds, hoe wij Wajir zouden kunnen helpen, was
overduidelijk: onderwijs!
De 28 basisscholen die we in de afgelopen jaren van klaslokalen hebben kunnen voorzien,
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hebben daardoor meer mogelijkheid gekregen om een beetje op een fatsoenlijke school te
lijken, maar zullen vooralsnog veel behoeften aan basale middelen houden. De nieuwe
regering is hier niet blind voor, maar dit onderwijs blijft in de portefeuille van ‘Nairobi’. De
lobby naar Nairobi willen we in de komende jaren versterken.
De belangstelling tijdens het werkbezoek ging met name uit naar een paar speciale scholen.
In de eerste plaats natuurlijk ons paradepaardje: de Furaha Mixed Day Secondary School.
Deze school kon in 2002 starten met zo’n 15 leerlingen in een geleend lokaal van de
basisschool. Nu worden meer dan 1000 leerlingen opgeleid en is de school één van de beste
in de wijde omgeving. Zij hebben ook al een paar keer de prijs gewonnen voor de meest
‘groene’ school en inderdaad is de beplanting succesvol geweest: overal staan serieuze
bomen die zorgen voor een goed microklimaat. In de schaduw van deze bomen is het goed
les krijgen. We brachten ook deze keer een bezoek. Er werden natuurlijk speeches gehouden
waarin de leerlingen alle goede eigenschappen kregen voorgehouden, die maar wenselijk
waren om tot goede studieresultaten te komen. Voor ons voelde dit bezoek als een
afronding. De school kan zich uitstekend bedruipen.

Volgens dezelfde formule heeft SWW de Makoror Mixed Day Secondary School opgericht.
Makoror is een arme buitenwijk van Wajir. Twee jaargroepen worden inmiddels opgeleid en
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de derde jaargroep stond op het punt van beginnen. Alleen waren er nog geen banken en
stoelen. Tja, het was tenslotte ‘onze’ school en hoewel we steeds meer de nadruk leggen op
“zelf financiering zoeken in Kenia”, was dit niet gelukt. We spraken er uitgebreid over in het
bestuur en uiteindelijk hebben we in onze reserves geld gevonden om ervoor te zorgen dat
deze kinderen in de klas kunnen zitten en schrijven.
Eén van de andere speerpunten van de Stichting is het bestrijden van de jeugdwerkloosheid.
Wij hadden gemerkt dat de leerlingen vooral gericht waren op het behalen van het diploma
in de hoop daarmee kans te krijgen op een ‘witte boorden functie’ . Maar ‘Educated
Unemployed Youth, Edunyo’ is er genoeg, terwijl er veel behoefte is aan mensen die met
een goede opleiding kunnen bijdragen aan de opbouw van Wajir. Er moeten huizen en
gebouwen komen, er moeten elektrische installaties komen en goede sanitaire
voorzieningen, veilig drinkwater en nog veel meer. Hiervoor zijn technisch opgeleide mensen
nodig die plannen kunnen uitwerken en die weten hoe zij met hun handen moeten werken.
We hebben indringend ingepraat op zowel leerlingen als docenten. Immers er moeten veel
Ecosantoiletten worden gebouwd en waterputten om de kostbare watervoorraad te
beschermen tegen vervuiling. Volop perspectief op een baan na je schoolopleiding. We zijn
er nog niet van overtuigd geraakt dat de boodschap goed is ‘geland’ en we zullen dit
onderwerp blijven aanroeren.
Er waren nog andere scholen die de speciale belangstelling van ons hadden, zoals de
dovenschool. Die zag er weer netjes uit. Op dit moment telt de school 80 jongens en 39
meisjes met voor elke groep twee toiletten. De naaiklas was opgeruimd en functioneerde
prima.
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De timmerwerkplaats stond ongebruikt. Op het gevaar af van seksisme verdacht te worden,
rees bij ons team het vermoeden dat het vrouwelijke schoolhoofd minder affiniteit had met
timmeren. Maar goed, dit timmerlokaal zou het eerste lokaal worden van de middelbare
school voor dove kinderen! Er stonden al 13 kinderen op de lijst.
Zodra de nieuwe regering van het Wajir County Government begon, werden al direct
plannen gemaakt voor die middelbare dovenschool, onder druk aangestuurd door de
plaatselijke beweging van gehandicapten. En dat in een woestijnachtig gebied als Wajir!
We stonden versteld van de voortvarendheid waarmee de plannen concreter werden
gemaakt. Grond werd beschikbaar gesteld, het schoolhoofd gezocht enzovoort. Er was een
nieuwe slaapzaal voor meisjes in aanbouw; de huidige slaapzaal kon dan worden gebruikt
voor de aankomende meisjes van de middelbare school.
Tja, de watervoorziening en de toiletten waren nog niet toegezegd. Zou de Stichting Welzijn
Wajir misschien…….?
Geregeld werd in de afgelopen jaren gekeken naar de ‘Polytechnic’, de ambachtsschool.
Meer met vallen dan met opstaan sleepte die school zich door de laatste jaren. Echte bloei
hadden wij nog nooit gezien. Steeds hoorden we verschillende meningen over de oorzaken.
De regering zou zich niet houden aan afspraken en salarissen niet uitbetalen, waardoor de
docenten vertrokken en de school verzwakte. Anderzijds hoorden wij dat de jongeren in
Wajir niet geïnteresseerd zouden zijn in werken met de handen, geen affiniteit hadden met
ambachten. En dan zouden zij bovendien de school te afgelegen vinden.
Met laaggestemde verwachtingen reed ons team ook deze keer richting Polytechnic. De
manager zat op zijn post in het donkere kantoortje en daar troffen we ook de adjunctmanager. Er lag een grote stapel nieuw hout bij het timmerlokaal en er waren leerlingen
actief in de autoklas, in het naailokaal en in het computerlokaal. Zou het dan eindelijk toch?
De managers waren optimistisch; er waren behoorlijk wat inschrijvingen. Maar belangrijker
was dat de nieuwe County regering de school serieus nam om daarmee de jeugdwerkloosheid te kunnen terugdringen. Over hun salaris in de toekomst maakten de acht docenten
zich geen zorgen meer. Die garantie hadden zij gekregen en dat resulteerde in nieuwe
plannen voor elektrotechniek- en loodgietersopleiding en voor uitbreiding van cursussen in
kleinschalige landbouw. Er werd op het plein gebrainstormd, onder andere over
samenwerking met de dovenschool, participeren bij de bouw van Ecosantoiletten en
installatie en reparatie van windmolens! Zo’n school met dit soort activiteiten kan Wajir
gebruiken!
Verloskunde in Wajir was altijd een zorgenkind. Ga maar na: vrijwel alle vrouwen zijn het
slachtoffer van vrouwenbesnijdenis, waardoor het uitwendig geslachtsorgaan verminkt
wordt. Op de meeste plaatsen is er geen elektriciteit, geen veilig drinkwater en er zijn
nauwelijks verloskundigen beschikbaar. De overheid dacht dit probleem op te lossen door
twee ambulances te stationeren bij het ziekenhuis om zwangeren bij complicaties op te
halen en naar het hospitaal te brengen. En dat in een gebied met gebrekkige
23

telecommunicatie en zand- of hobbelwegen.
De bevallingen worden begeleid door TBA’s, Traditional Birth Attendants, ‘Blote voeten
vroedvrouwen’. Deze functie ging vaak van moeder op dochter over en deze vrouwen
moesten zonder enige opleiding en zonder instrumentarium of voorzieningen de bevallingen
leiden. Onze trainingen van TBA’s werden dan ook gretig door hen gevolgd.
Toen de Bulla (huttendorp) Makoror in hun beleidsplan gezondheidszorg 2010-2015 de
bouw van een maternity (verloskundekliniek) opnam, hoefden zij onze Stichting niet te
overtuigen van de noodzaak daarvan. De sterfte van moeder en kind ligt in Wajir tweemaal
zo hoog als in de rest van Kenia! Wij wilden een voorbeeld, een Pilot project, om aan te
tonen dat het beter moet en beter kan.
Abdi Billow maakte een ontwerp en met een bijdrage van onze partner in Nederland
Impulsis kon SWW de bouw financieren. Eind 2013 was de ruwbouw klaar. Ondanks nog wat
onvolkomenheden wilde men het gebouw nog tijdens ons werkbezoek door de gouverneur
officieel laten openen. Er werd met man en macht gewerkt om alles af te krijgen en dat
lukte.
De kliniek wordt bemand met bekwame ‘nurses’, maar de TBA’s houden ook een rol in de
zorg. Zij helpen bij de zwangerschapscontroles en kunnen onder toezicht bevallingen leiden
als zij van die bekwaamheid blijk hebben gegeven.
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De grote dag van de opening brak aan. Ons team was er bijtijds. De dorpsbewoners waren
druk met opruimen en met vegen van het terrein. Abdi kon nog net in de stad een grote
slinger kopen die door de gouverneur moest worden doorgeknipt. Toen kwamen één voor
één de auto’s van de ministers en geëscorteerd door een politieauto met zwaailichten de
auto met de gouverneur. De dorpelingen maakten een dans en ik had de eer om de sleutel
(uit mijn borstzak, ‘dicht bij mijn hart’) aan de gouverneur te overhandigen. In de mooie
slinger zat waarschijnlijk een ijzerdraad, want de gouverneur kwam er met zijn schaar
nauwelijks doorheen. Toespraken volgden en de gouverneur vertelde, dat de nieuwe
regering op korte termijn 26 maternities gaat bouwen en dat naar dit ontwerp van Abdi
Billow. Hiermee is onze pilot prachtig gelukt, maar er blijft nog veel te doen, voordat Wajir
het niveau van de beter bedeelde gebieden in Kenia bereikt. Niet te vergeten dat het over
een gebied gaat dat anderhalf maal zo groot is als Nederland.
In het interview met mij als voorzitter van de Foundation Welfare Wajir (en als arts) kon ik
nog eens wijzen op de gevaren van de vrouwenbesnijdenis. De vrouwenbesnijdenis schijnt
in zijn oorspronkelijke, meest ernstige vorm te zijn uitgebannen. Er resteert nog een ritueel
waarbij de clitoris met een prikje of een sneetje wordt beschadigd. De weerstand bij oude
vrouwen is het lastigst te beïnvloeden, maar gelukkig horen wij van steeds meer mensen:
“Grootmoeder blijft van mijn dochter af!”
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Naast ontmoetingen met vrijwel alle ministers had ons team nog andere bijzondere
contacten. Zoals met Sophia Gedi; een strijdbare voorvechtster voor vrouwenrechten en
vrouwenbelangen.

Zij heeft een kantoortje als ‘paralegal’, een soort rechtswinkel met name voor meisjes die
het slachtoffer waren van verkrachting en vrouwen die leden onder huiselijk geweld. Hoewel
zij veel contacten had met vrouwengroepen, werkte zij toch vooral solistisch. En dat brak
haar op. Terwijl voor die tijd gevallen van verkrachting - als die al op tafel kwamen - tussen
families werden afgehandeld met overdracht van vee om de eer van de familie te redden,
was Sophia de eerste, die zich druk maakte over het lot van de slachtoffers. Ze ging vol ijver
achter de daders aan om die voor het gerecht te krijgen. Met veel inspanning en soms veel
reizen lukte dat. De straffen waren dan niet kinderachtig. Even leek het er op dat hiervan
een krachtig signaal uitging richting potentiële daders, maar recent waren er toch weer
berichten over toename van het aantal meldingen. Misschien omdat meisjes nu eerder
aangifte durfden te doen?
Sophia ontving voor haar moedige optreden dezelfde onderscheiding als destijds zuster
Teresanne: The Head of State’s Commendation Award. Haar werkwijze maakt het lastig om
voor haar fondsen in Nederland te werven, maar gelukkig had oud-bestuurslid Janneke
Peelen uit respect voor het werk van deze dappere vrouw met vriendinnen een kledingbeurs
in Nijmegen georganiseerd, waarvan de opbrengst voor het werk van Sophia was bestemd.
Wij mochten tijdens ons werkbezoek aan haar vertellen, dat zij dit bedrag naar eigen
goeddunken kan besteden.
Na het vertrek van zuster Teresanne werd haar werk voor het welzijn van bejaarde vrouwen
‘grannies’, voortgezet door John King ’ori. Hij is een lid van de katholieke missiepost, is
afkomstig uit Meru en behoort tot een andere etnische groep.
Hij heeft een nieuwe benadering van de hulp aan de bejaarde vrouwen. Hij ziet hen minder
als behoeftigen, maar meer als capabele, oude vrouwen, die invloed hebben en een bijdrage
kunnen leveren aan de familie. Met hulp van Caritas uit Italië helpt hij hen bij het opzetten
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van kleine winkeltjes, verschaft hun geiten en kippen, zodat zij daarmee een eigen inkomen
hebben. Van SWW krijgt hij geen financiële bijdrage meer. John was bij de Stichting
vermaard om zijn goede rapportages met veel foto’s. Toen zijn camera het begaf, besloten
we hem een nieuwe te geven en die mocht ons team hem overhandigen. De volgende dag
waren we aanwezig bij een uitdeling van kippen en de dames werden prompt door John op
een rij gezet voor een fotosessie voor de donoren in Italië.

In Kenia bestaat er een bijstandsfonds voor bejaarden en gehandicapten, het ‘Hunger Safety
Net’ genaamd. Het was John niet gelukt om de ‘grannies’ in dit programma te krijgen, maar
toen wij dit bij het hoofd van de uitvoeringsinstantie aankaartten, werd John van harte
uitgenodigd om dit recht te trekken. Dit is weer een voorbeeld van waar de Stichting Welzijn
Wajir een functie heeft bij het ‘aan elkaar linken’ van personen en instanties in Wajir.
Sinds mensenheugenis vormen mensen met een handicap een extra kwetsbare groep. In het
nomadenleven waren zij alleen maar tot last, maar ook toen veel nomaden hun bestaan als
herder door de droogte moesten opgeven, werden gehandicapte kinderen vaak in hun hut
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verstopt. En er zijn nogal wat van deze kinderen. Door de lage vaccinatiegraad tegen polio
werden veel kinderen door deze ziekte getroffen en nog altijd zie je de gevolgen daarvan.
Nog steeds worden kinderen met een handicap ervaren als ‘een straf’, iets waar men zich
voor schaamt. Hier valt nog veel voorlichtingswerk te doen. Trouwens, dat vaccineren
gebeurt nog steeds te weinig, maar het is de nieuwe regering wel toevertrouwd om daar
snel actie op te nemen.
Annalena bracht als eerste licht in hun duisternis. Met nadruk zette zij zich ook voor hen in
en zij richtte samen met haar vriendinnen de ‘Rehab’, het ‘Rehabilitation Center’, op.
In deze revalidatiekliniek werden jarenlang kinderen met een handicap opgevangen. Zij
kregen therapie en onderwijs. Toen Annalena werd verbannen, kwam dit instituut onder het
beheer van de bisschop, maar hij is geen Annalena! In Wajir kent de Stichting diverse
‘kinderen van Annalena’ en het mooie is, dat zij inmiddels belangrijke posities in de
samenleving bekleden.
Henk van Apeldoorn heeft altijd bijzondere aandacht voor deze mensen gehad en hij heeft
diverse malen een training gehouden met hen over CBR: Community Based Rehabilitation,
zeg maar een strategie om de rechten van mensen met een handicap te waarborgen. Tijdens
die trainingen leerden zij hoe zij hun belangen konden zichtbaar maken en veilig stellen. Het
gaat om versterken: ‘Empowerment’. Dit laatste houdt ook toegang tot politieke besluitvorming in.
Dat is goed gelukt. De resultaten liegen er niet om:
-

twee van de tien ministers komen uit die groep gehandicapten

-

men is druk bezig om alle gehandicapten op te sporen , te registreren en hen aan werk te
helpen of (als dat nog niet lukt) aan een uitkering van het Hunger Safety Net
programmma.

-

het hoofd van het grote nieuwe laboratorium is een ‘kind van Annalena’;

-

zo ook het hoofd van de dovenschool.

-

doctor Minor, ook ‘kind van Annalena’, is een assertieve belangenbehartiger.

-

de dove kinderen krijgen dit jaar een middelbare school.

-

de school van Habiba, voorzitster van ons parnercomité DAWN, waar ook de kinderen
met een verstandelijke beperking zijn ondergebracht, krijgt dit jaar hulp van de regering
voor uitbreiding en renovatie van hun school en opvanghuis.

-

en niet te vergeten Fatuma, de kleine dappere polio surviver, is nu lid van het Wajir
County Assembly. Fatuma laat zich goed horen. Tijdens verschillende zittingen van het
parlement heeft zij er op gehamerd dat er paragrafen over de hulp aan gehandicapten in
het vijfjarenplan werden opgenomen en dat is haar gelukt. Diverse plannen: beschikbaar
€ 500.000!
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In minister Rukiya (voor automatisering), zelf een ex-poliopatiënt, menen de gehandicapten
hun spreekbuis gevonden te hebben en het risico bestaat, dat zij flink onder deze last gebukt
zal gaan. Op onze laatste bijeenkomst tijdens dit werkbezoek in januari jl. was de
belangstelling gering. Velen waren te druk en verhinderd: alles lijkt bereikt….

In onderstaand stuk blikt Henk van Apeldoorn, na ons werkbezoek in januari 2014, terug op
de afgelopen episode van de Stichting Welzijn Wajir.
Epiloog?
Epiloog met een vraagteken noem ik dit verhaal, dit hoofdstuk in de geschiedenis, want zo
voelt het voor mij. Alles lijkt bereikt.
Ons centrale projectdoel: ´´ Een vredig, gezond, zelfredzaam, goed onderlegd Wajir in 2020,
dat capabel is om met de uitdagingen van de toekomst om te gaan…´´ lijkt onder
handbereik. Dat hebben we niet zelf gedaan. Het zijn factoren van buitenaf waar we redelijk
succesvol op ingespeeld hebben en waarvan we de impact nog onderschat hebben. Die
impact is ook nu pas echt aan het kristalliseren, nu het geld komt (voor het hele jaar) en dat
aan het einde van het financiële jaar (1 Juli) uitgegeven moet zijn. Even enkele successen op
een rijtje:
Er is een capabel County Gouvernement: een Gouverneur met adjunct gouverneur en tien
ministers. Een kabinet dat weliswaar voor immense taken staat, maar als een echte ploeg er
tegenaan gaat.
Het Vijfjarenplan (County Intergrated Development plan) is weliswaar een verlanglijst met
onvoorstelbare bedragen, maar (bijna) alles wat je zou wensen staat erin.
Er is jaarlijks 100 keer zoveel geld beschikbaar als anders om plannen uit te voeren.
Waar we in 2008 nog geen 100 intellectuelen wisten te tellen in Wajir, zijn nu uit alle
hoeken/gaten/landen jonge mensen met goede opleiding terug gekomen om Wajir te helpen
op weg naar de toekomst.
Minister Mohamed Elmi komt de eer toe. De wetten die hij en zijn adviseur Izzy Birch erdoor
wisten te krijgen zijn verbluffend eenvoudig en eerlijk, maar leggen samen met de invoering
van de grondwet de grondslag voor het huidige succes.
We hoorden telkens getuigenissen van mensen die via minister Mohamed Elmi
“geïnfecteerd´´ zijn geraakt met het vrijwilligersvirus, zoals Annalena dat voordeed.
De vrede tussen de clans en subclans is bewaard gebleven, terwijl we weten hoe
verkiezingskoorts elders in Kenia moordpartijen en brute dictatuur oplevert in de strijd om de
politieke macht. Ook hier speelde minister Mohamed Elmi de sleutelrol. En ja, wij deden
enkele jaren terug een duit in het zakje door de conferentie van toekomstige leiders te financieren
met DAWN leden als facilitators; daar werden de afspraken gemaakt om de macht en posities eerlijk
te verdelen en dat lijkt gelukt.
In het nieuwe Gouvernement zitten DAWN leden en DAWN bekenden op alle ministeries. Abdi Billow
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kent ze allemaal en heeft toegang tot hen.
De gehandicaptenbeweging heeft voorbeeldige posities in weten te nemen.
Velen –tot de gouverneur toe- erkennen de voorzitster van DAWN, Habiba, als hun lerares en
behandelen haar met respect.
Nog steeds is DAWN de kampioen van de onderwijsondersteuning met de Furaha Secondary School
voorop en de Makoror Secondary School er achter aan en meer dan 100 klaslokalen op de lagere
scholen. Basisonderwijs en middelbaar onderwijs blijven weliswaar onder Centrale overheid in
Nairobi , maar lokaal hebben we nog steeds een bijzonder wit voetje. Met vooral DAWN leden in de
Onderwijsraad van het district.
Daar waar paragrafen voor gehandicaptenzorg ontbraken in het vijfjarenplan , stond ‘onze’ Fatuma
op als afgevaardigde en dreigde oppositie te gaan voeren als die paragrafen niet alsnog opgenomen
zouden worden. Ze kwamen erin.
Er is meer op te sommen, veel meer. Maar om het heel kort te houden: er is dus heel veel bereikt,
maar er zijn ook nieuwe uitdagingen.
Het thema voor de komende periode zou ik willen noemen:
Veel macht vraagt veel verantwoordelijkheid (Spiderman)
Wat vraagt aandacht?
Nog altijd is de analyse van de Stichting over bevolkingsgroei relevant. Ook al lijkt het of er niemand
naar wil luisteren, het wil begrijpen. Het kan miljoenen schelen, het voorkomt kanjers van fouten in
de planning.
Met groot enthousiasme is de D (= dagschool) van de Furaha MDSS omarmd. Het leverde een
betaalbare school op en heeft veel navolging gehad. Maar met de M van Mixed lijken ze nu meer
moeite te hebben. In het vijfjarenplan staat dat het weer aparte jongens- en meisjesscholen moeten
worden.
De academische toekomst van het ziekenhuis – een opleidingsziekenhuis- vereist veel docenten.
Internationale docenten zijn uitdrukkelijk welkom.
Ecosan kan een mooie toekomst hebben, maar het risico bestaat dat de aanbesteding voor de eerste
200 gewonnen wordt door een aannemer die het niet begrijpt. Zoals we zelf door schade en schande
geleerd hebben. Dan staat de hele toekomst van ecosan opnieuw op scherp. Gaan/ blijven we
adviseren?
Voor Biogas vraagt Minister Yussuf van ‘Water’ ons commentaar, ook inzake windenergie.
Alle schoolhoofden worden verondersteld braaf hun ‘green paper’ ingevuld te hebben. Dat is de
vragenlijst van het ministerie met gegevens over alle scholen. We ontdekten dat die vergeten in een
hoek liggen. Terwijl er zo´n uitstekend lobby rapport van te maken zou zijn. Vergeet niet, dat lager en
middelbaar onderwijs nog steeds ‘ouderwets’ uit Nairobi weg getroggeld moet worden. Wajir is er
wat onderwijs betreft, ondanks wat wel bereikt is, slecht aan toe. Het is nuttig om dat met cijfers te
onderbouwen!
Voor dit alles willen we verzoeken vanuit Wajir, vragen vanuit ginds, waar we mogelijk op in kunnen
gaan. Dat is helemaal politiek correct. Dit bevordert het ‘eigenaarschap’ , de eigen
verantwoordelijkheid en het heeft ook meer kans dat er dan naar ons geluisterd wordt. Als wij
tekortkomingen ontdekken zullen we die moeten aankaarten bij degenen die verantwoordelijk zijn: de
30

minister, het parlement of de pers.
Onze taak in het begeleiden van armen om op te komen voor hun rechten – zoals we in 2013 voor
gehandicapten gedaan hebben- is niet afgerond. Ook hier lijkt veel bereikt, maar is monitoren en
bijspringen nog steeds gewenst.
In de zomer spraken de gehandicapten af eerst zelf sterk te worden, maar daarna ook andere
kwetsbaren op te sporen en te helpen voor een baan of een toelage.
Welbeschouwd zijn dit precies de dingen die binnen ons bereik liggen om bij te dragen, echt relevant
bij te dragen. Onze doelgebieden, gezondheid, onderwijs, middelen van bestaan en vrede zijn nog
steeds van belang.
En onze aanpak, onze strategie, hoeft niet zoveel te veranderen, denk ik.
Wij zullen zelf minder focussen op voorzieningen; daarbij moeten we onze partners helpen de weg te
vinden naar lokale fondsen in Wajir/Kenia. ( Niet meer ´´er is geen geld´´, maar ´´we zijn niet in staat
geld te vinden´´). Daarvoor zijn de andere strategieën nu juist heel relevant. Dat is eigenlijk hetzelfde
wat onze voorzitter in het manuscript van zijn boek zegt over ‘Soft ware’. Software gaat over
‘empowerment’ , bekwamen , het zelf leren doen , zelf in de vingers krijgen. Heel relevant , want dat
is notoir ondergewaardeerd bij allerlei ‘verlanglijstjes’ en ‘noodhulp-achtige’ hulp.
Dus weg met de ‘geef mij, zorg voor mij, ‘wees mijn melkkoe’-mentaliteit. Wel: hoe kunnen we beter
onze doelen stellen, oorzaken analyseren, leren omgaan met de actoren en factoren, die heden en
toekomst bepalen, mensen bereiken, mensen beter van dienst zijn. En wat gaat de toekomst ons
brengen?
Daarbij is mensen bereiken met kennis en kunde heel belangrijk. De lokale radio speelt daar een
sleutelrol in. Mooi is dat onze vriendin minister Rukiya daar ook over gaat. Die lokale radio – waar we
natuurlijk ooit graag onze eigen journalisten terug zien- blijft ook heel belangrijk voor de democratie
en het machtevenwicht tussen de overheid en haar bevolking.
Daar een goede balans in houden, instituties in helpen opbouwen is ook een belangrijke taak waar wij
aan kunnen bijdragen. Dit zit voor mijn gevoel dicht bij wat onze voorzitter ‘ maatschappij- opbouw’
noemt.
Henk van Apeldoorn.
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Ter afsluiting.
Toen wij in januari jl. de ontwikkelingen met eigen ogen en oren hebben kunnen ‘ruiken’, bekroop
ons even het gevoel dat de Stichting Welzijn Wajir een episode ging afronden. Een episode waarin
Wajir nauwelijks kans had om grip te krijgen op haar eigen vooruitgang en altijd maar afhankelijk was
van het onwillige Nairobi.
De Stichting had als projectdoel geformuleerd: Een vredig, gezond, zelfredzaam, goed onderlegd
Wajir in 2020 dat capabel is om met de uitdagingen van de toekomst om te gaan.
Er is nu aanleiding om dit projectdoel anders te gaan formuleren. Veel eerder dan we hadden durven
dromen. Zijn alle noodzakelijke voorzieningen voor de bevolking dan al aanwezig? Nee, nog lang
niet. Zijn er geen straatarme mensen meer? Ja, nou en of.
Wat betekent dit voor de Stichting Welzijn Wajir?
Onszelf overbodig maken is niet ons uiteindelijke doel. Dat doen we namelijk al voortdurend. We
laten projecten en partners los als onze gezamenlijke doelen bereikt zijn.
Het grote verschil is: het Wajir van 1995 was onmachtig en afhankelijk, maar nu in 2013 en 2014 zijn
de middelen binnen bereik gekomen om de eigen toekomst vorm te geven. Met het voortvarend en
verantwoord inzetten van die middelen om de jarenlange achterstelling in te halen, blijft het onze
missie om hen te versterken; Empowerment!
Eén van onze kernwaarden FUN ( Future, Unity en Needy) slaat op onze betrokkenheid bij de meest
behoeftigen, de Needy. Daar blijft de Stichting aan vasthouden. Stellig zullen steeds meer mensen
kans zien om uit de diepste laag van armoede langzaam omhoog te kruipen, maar dat proces zal tijd
nodig hebben. Een ander aandachtspunt: het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs valt nog
niet onder de zeggenschap van het Wajir County Government; daar blijft de afhankelijkheid van
Nairobi nog bestaan. Onderwijs is essentieel voor ontwikkeling. Abdi Billow is intussen een
uitstekende lobbyist geworden en samen met hem heeft de Stichting Welzijn Wajir toegang tot
leiders in het parlement in Nairobi.
Voor andere belangrijke terreinen zoals de gezondheidszorg, de afvalverwerking en het milieu zal
onze rol vooral bestaan uit het aanreiken van deskundigheid, maar dan wel op verzoek van de
nieuwe regering. Het zal echter nog een tijd duren, voordat veilig drinkwater en goede sanitatie ook
in de arme wijken beschikbaar is.
En als we gevaren zien of zaken die niet goed lopen, zullen wij met de verantwoordelijken, ministers,
parlement en pers graag in discussie gaan, maar de taken niet meer overnemen.
Met uw hulp gaan wij in 2014 de nieuwe uitdagingen van harte aan. De mensen in Wajir verdienen
het!
Ad Groeneveld
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