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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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Veranderend beleid 
Het jaar 2014 had voor de stichting twee belangrijke thema’s. 
In de eerste plaats moest zicht worden gekregen op de veranderingen in Wajir na de 
‘Devolutie’. 
Door de grondwetswijziging in 2013 werd Kenia opgedeeld in 47 zogenaamde counties. 
Deze counties kregen een grotere autonomie en een eigen budget. 
Voor Wajir bleek dit een grote verbetering. Er werd een eigen regering gevormd met een 
eigen volksvertegenwoordiging. 
Ons bestuur moet zich bezinnen op de nieuwe situatie en de rol van de stichting en wellicht 
haar doelstellingen gaan bijstellen. 
 
Tijdens het werkbezoek in januari 2014 kreeg de delegatie van het bestuur al een indruk van 
de nieuwe situatie in Wajir. Het reisverslag van dat werkbezoek voegden we toe aan het 
jaarverslag van 2013 als illustratie van de veranderingen. Dit jaarverslag is op de website 
terug te vinden, maar kan op verzoek ook per e-mail toegestuurd worden.  
Wajir heeft nu zelf de beschikking over geld voor gezondheidszorg en infrastructuur. Voor 
onderwijs aan basisscholen en middelbare scholen is dit nog niet zo, omdat dit tot de 
competentie van de nationale overheid in Nairobi blijft behoren. We stellen ons voor om 
met name in te gaan spelen op gefundeerde verzoeken om ondersteuning van de regionale 
overheid in Wajir en van onze partners.  
De armoede is nog steeds zo enorm dat dit voor ons een aandachtspunt zal blijven. 
Indien wij menen tekortkomingen te constateren, zullen wij die in eerste instantie 
voorleggen aan de regionale overheid of aan de volksvertegenwoordigers.  
 
Een voorbeeld van een verzoek van de regionale overheid uit Wajir is de vraag om 
specialistische hulp vanuit Nederland voor het ziekenhuis. Vooral aan een chirurg is grote 
behoefte.  
Nu werden wij helaas geconfronteerd met de gevolgen van het reisadvies van de westerse 
ambassades: ”Alleen naar dit gebied gaan voor essentiële bezoeken”. Afgezien van de 
afschrikwekkende werking van zo’n advies heeft dit ook verzekeringstechnische gevolgen.  
Ons verzoek aan de Rotary Doctors in Nederland en Zweden om te proberen bij toerbeurt 
Nederlandse specialisten uit te zenden, liep hierop stuk. Lang hebben wij bij de ambassade 
om herziening van hun standpunt gepleit, omdat het naar onze mening de afgelopen jaren in 
Wajir veiliger is geweest dan bijvoorbeeld in Nairobi.  
Toch zijn ook wij hevig geschrokken van enkele aanslagen waarvan één in Wajir. Hier ging 
het echter om een horecagelegenheid waar alcohol werd geschonken en prostitutie werd 
bedreven. Ver buiten Wajir werden een bus en een mijngroeve aangevallen. Onze partner 
John King’ori vertrok uit Wajir, maar keerde na korte tijd weer terug op zijn post voor de 
zorg voor Grannies. Onze partners verzekeren ons dat de toestand inmiddels weer geheel 
onder controle is.  
(Kort nadat er in maart 2015  overleg was geweest met de Nederlandse Ambassade om de 
veiligheidssituatie in Wajir zelf te gaan beoordelen en het reisadvies eventueel voor Wajir 
aan te passen werd door Al Shabaab een bloedbad aangericht op de universiteit van Garissa. 
Daarbij vielen bijna 150 doden, vooral studenten. Dit soort drama’s zet Wajir weer achteruit 
in haar streven om de veiligheid en vreedzaamheid in de county zichtbaar te maken). 
 
 



Het boek 
Een tweede thema in 2014 was de uitgave van het boek over Wajir en over de stichting, 
geschreven door onze voorzitter Ad Groeneveld. Elly deed het correctiewerk en Inge en Elly 
hebben veel energie gestoken in de opmaak en het uitzoeken van de illustraties. Dankbaar 
werd gebruik gemaakt van de bijdragen van oud-bestuursleden Janneke Peelen en Rosalin 
van Schie. Henk van Apeldoorn schreef de epiloog. Eén en ander ging in goed overleg met 
uitgever Feike Boon van Uitgevershuis H.N. Werkman in Groningen. 
Het boek kreeg als titel: ‘Wajir of de geboorte en het bewogen leven van een Particulier 
Initiatief’.  
Het boek bevat het verhaal van het begin van onze bemoeienis met Wajir: de zes weken in 
1995, toen Ad Groeneveld als Rotary Doctor in het hospitaal in Wajir werkte. Daarnaast de 
verhalen over het leven van de mensen in Wajir en de belevenissen na de oprichting van 
onze stichting. Tenslotte beschrijft het de toestand van Wajir kort na de grondwetswijziging 
in 2013. 
In het boek heeft de stichting ‘in haar keuken willen laten kijken’ en willen laten zien hoeveel 
voldoening het ons heeft gegeven, hoe leerzaam het is geweest en welke resultaten in de 
loop der jaren zijn geboekt. We hebben duidelijk tegenwicht willen bieden aan het cynisme 
dat in ons land wel eens aan ontwikkelingshulp kleeft. 
We hebben willen laten zien hoeveel bijzondere mensen we hebben mogen ontmoeten en 
hoeveel buitengewone situaties we zijn tegengekomen, zowel in Nederland als in Wajir.  
 

     
 
Op 22 november 2014 werd het boek gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in een volle 
zaal in Wilnis. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Sara Kinsbergen, onderzoeker 
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij hield een humoristische en gedegen speech, 
waarin zij ook haar eigen bezoek aan Wajir beschreef. Gerdy Nijman had die ochtend de 
leiding en in de vorm van een interview met de schrijver bracht zij als ervaren 
radiopresentatrice het boek en de totstandkoming ervan perfect over het voetlicht. Veel 
bezoekers waren opgetogen over deze inspirerende bijeenkomst.  
Ook het boek kreeg veel positieve reacties. Wij hoorden veel bewondering over hetgeen de 
stichting met hulp van velen in al die jaren tot stand had gebracht en kregen complimenten 
over de goede leesbaarheid. 
 
Het boek is verkrijgbaar door € 23,50 over te maken op de bankrekening van Stichting 
Welzijn Wajir NL 97 INGB 0007666512 onder vermelding van naam en adres. Bij afhalen bij 
bestuursleden of bij het Wajir-informatiecentrum aan de Dorpsstraat in Wilnis worden de 
verzendkosten uitgespaard en kost het boek € 19,50. 



Nederland 
In Nederland overleed Meint Berkhout. Hij was de derde Rotary Doctor in Wajir en één van 
de oprichters van onze stichting.  
In februari promoveerde Sara Kinsbergen in Nijmegen op haar proefschrift ‘Behind the 
Pictures’. Zij onderzocht Particuliere Initiatieven (P.I), werkzaam in Kenia en Indonesië. Zij 
keek met name naar duurzaamheidsaspecten in de aanpak van die stichtingen. 
Tijdens haar onderzoek kwam ook onze stichting op haar pad. In het interview in de 
Volkskrant na haar promotie noemde zij een bepaalde stichting die als voorbeeld kon 
gelden. Het was niet moeilijk om de Stichting Welzijn Wajir (SWW) hierin te herkennen. Wij 
waren dan ook vereerd dat zij in november het eerste exemplaar van ons boek in ontvangst 
wilde nemen. 
In december kreeg de voorzitter het eervolle verzoek om in een expositieruimte in Mijdrecht 
een fototentoonstelling van de Duitse fotograaf Mario Gerth te openen. Mario Gerth heeft 
prachtige foto’s gemaakt van mensen afkomstig uit diverse nomadenstammen. Hiermee 
heeft hij deze mensen ‘een gezicht gegeven’, en dat is wat onze stichting ook probeert met 
de Somali in noordoost Kenia. 
Er werd deelgenomen aan diverse bijeenkomsten zoals van Partin en Impulsis 
 
Een bijzonder evenement werd gevormd door ‘Wandelen voor Water 2014’. Dit is een 
landelijke actie gefaciliteerd door Aqua For All. Hierbij wandelen schoolkinderen van de  
groepen 7 en 8 van basisscholen een traject van 6 kilometer met in hun rugzak 6 liter water.  
Dit refereert aan de gemiddelde afstand en belasting die kinderen in de derde wereld 
dagelijks moeten afleggen en dragen om water te halen voor de familie. Het is bij deze actie 
de bedoeling dat de leerlingen zich door familieleden, buren etc. laten sponsoren.  
 

 



De Rotary Club Vinkeveen-Abcoude heeft zich opgeworpen als steunpunt voor de actie van 
de basisscholen in de Gemeente De Ronde Venen en mocht daarmee ook de bestemming 
bepalen. Dat werd Wajir! Zij heeft het traject uitgezet en de wandeling georganiseerd. 
In de weken daaraan voorafgaand werden gastlessen in de klassen gegeven over het thema: 
veilig water voor elke wereldburger. Prof. Dr. Luuc Mur, bioloog vertelde over het belang van 
veilig water en Ad Groeneveld vertelde voor welke mensen in Afrika het geld was bedoeld. 
Het was leuk om deze lessen te geven en ze werden ook geapprecieerd door de leerlingen. 
De actie bracht ruim € 9.500 op. 
Het was een prachtig gezicht om al die kinderen met hun blauwe rugzakjes door Vinkeveen 
langs de oude spoorbaan naar Wilnis te zien lopen. Er waren versnaperingen en er was een 
demonstratie van de Brandweer. 
De firma Van Heck uit Noordwolde maakt en verhuurt pompen voor ’het grotere werk’. 
Bij hun jubileum hebben zij hun relaties om een donatie gevraagd voor twee goede doelen 
die met water te maken hebben. Onze stichting was één van de gelukkigen en zo ontvingen 
wij ook van hen een mooi bedrag. Dat geld werd toegevoegd aan de opbrengst van 
Wandelen voor Water. 
Het is een uitdaging voor de stichting om de plannen hier en de uitvoering in Wajir steeds 
goed op elkaar af te stemmen, temeer daar de uitvoering in Wajir een lopend proces is dat 
steeds geëvalueerd en bijgesteld moet worden aan de behoeften en de resultaten aldaar. 
 
Wajir  
In het jaarverslag van 2013 hebben we al verteld over de enorme veranderingen die in Wajir 
gaande zijn. Deze hebben alles te maken met de grondwetswijziging in 2013, waardoor ook 
de vergeten uithoek Wajir ineens een county werd met een zekere mate van autonomie en 
een eigen budget. Dit budget bedraagt 40% van het totale budget dat aan de county toe 
komt. Belangrijke terreinen als gezondheidszorg, een deel van de infrastructuur, onderwijs 
aan kleuters en technisch onderwijs, vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de county.  
De county Wajir heeft een eigen regering en een assembly, een ‘parlement’.  
De countyregering heeft een lijvig en ambitieus vijfjarenplan opgesteld van bijna 300 
bladzijden. Ad, Henk en Sjaak hebben de meeste ministers tijdens hun werkbezoek in januari 
2014 ontmoet, onder hen een aantal oude bekenden. Opvallend was het relatief hoge aantal 
gehandicapten en vrouwen in de regering en in de assembly en dat vertaalde zich al snel in 
een belangrijke rol voor gehandicapten in het programma van de county.  
De trainingen van gehandicapten door Henk van Apeldoorn wierpen hier dus duidelijk 
vruchten af. Wajir bleek klaar voor de decentralisatie van de macht. Wajir heeft zelfs een 
trofee gewonnen voor de beste vertegenwoordiging en pleitbezorging door mensen met een 
handicap.  
Was de eerste aanblik van armoede en hitte nog hetzelfde toch waren er al veel uiterlijke 
verschillen waarneembaar. Er zijn een paar fraaie hotels gebouwd en sommige hebben 
inmiddels al een mooie hoeveelheid bomen en beplanting en daardoor een prettig 
microklimaat in de hitte. Een van de hotels dient als voorlopig regeringscentrum, waarin 
vrijwel alle ministers hun kantoor hebben. Vlakbij wordt een nog veel groter centrum 
gebouwd.  
 



     
     
Het ziekenhuis is uitgebreid en er is een medisch trainingscentrum voor verpleegkundigen  
en paramedici in aanbouw. Ook staat er een nieuw groot laboratorium in de steigers, dat 
zelfs over de grenzen diensten moet gaan verlenen. Aan het hoofd staat Dabar, een man  
die zijn hersenen dubbelop is gaan gebruiken, toen zijn benen het niet meer deden vanwege 
polio. 
Op de markt is veel meer aanbod aan artikelen te vinden dan voorheen en er is een heuse 
supermarkt gekomen. Aan de noordkant van Wajir is een groot nieuw abattoir vrijwel 
gereed waardoor de veehouders hun kamelen kunnen laten slachten voor de export. 
 
 

      
 
Het militaire vliegveld is volop in gebruik voor de burgerluchtvaart. Er zijn dagelijkse vluchten 
van en naar Nairobi.  
Nog niet alles werkt. Maar er is ongekend veel in beweging en er heerst een algemene sfeer 
van Hoop en Toekomst. Dat is wel heel belangrijk in een gebied dat ook zo risico’s heeft van 
radicalisering. 
  
 
                 
            
 
 
 
 
 



Onderwijs 
Er is een begin gemaakt met de bouw van een middelbare school voor dove kinderen.  
Onze eerste middelbare school, de Furaha (Furaha betekent ‘geluk’) is een goedlopende, 
grote school geworden met meer dan 1200 leerlingen. Op het schoolterrein zijn veel bomen 
geplant en dat geeft een veel beter microklimaat voor de docenten en leerlingen.  
Ook op het terrein van onze tweede middelbare school in Makoror staan veel jonge bomen. 
Elke leerling krijgt een boom toegewezen die de eerste twee jaar door de leerling verzorgd 
moet worden.  
Er zijn weer twee nieuwe middelbare gemengde dagscholen bijgekomen: De Elbay Mixed 
Day Secondary School en de Barwaqo Mixed Day Secondary school. Deze werden in 2014 
door ons gesteund met een ecosan leraren-toilet om leraren alvast vertrouwd te maken met 
ecosan zodat zij een voorbeeldfunctie kunnen hebben. De Elbay school wordt geleid door de 
vroegere adjunct-directeur van de Furaha Secondary School. Dat is goed te merken aan de 
sfeer en de inzet. Het is geweldig om te zien dat zoveel verbeteringen overgenomen worden 
en deel worden van ontwikkeling, nu daar de mogelijkheden voor zijn.  
Ook op deze andere scholen en zelfs bij veel basisscholen worden steeds bomen geplant.   
Regelmatig heeft ons SWW-team op de Makoror school gepleit om een technische afdeling 
aan de school toe te voegen, om zo meer kansen te creëren voor een toekomst voor de 
jeugd.  Heel praktisch meenden we te kunnen beginnen met het leren bouwen, gebruiken en 
onderhouden van de sanitaire voorzieningen. Dit geeft later een grotere kans op betaald 
werk en vermindering van de werkloosheid. 
Hoewel het nieuwe schoolhoofd en ook enkele leraren hiervoor gemotiveerd zijn en ook 
sommige leerlingen graag iets praktisch er bij willen leren, blijken er nog allerlei 
belemmeringen te bestaan om een technische afdeling op te zetten. Ook in Kenia wordt 
technisch onderwijs nog een beetje als tweederangs onderwijs gezien; goed voor kinderen 
die een gewone middelbare school niet aankunnen. Ook de hogere technische school, 
waarvoor al in 2012 de eerste steen gelegd werd, komt nog niet van de grond.  
Gelukkig neemt de nieuwe countyregering de ‘Polytechnic‘ (ambachtsschool) serieus bij het 
terugdringen van de jeugdwerkloosheid. 
Verder valt te vermelden dat de stichting nieuw schoolmeubilair voor de Makoror Mixed Day 
Secondary School heeft betaald. 
 
 
 
 

        

 



Water en sanitatie 
De nieuwe regering staat voor de enorme taak om de bevolking te voorzien van veilig 
drinkwater. In Wajir stad zijn bijna alle putten vervuild met E. Coli, fecale bacteriën. Dat 
komt onder andere door slechte sanitatie. Helaas bleek onze vrees terecht dat de 
aangelegde riolering niet zou functioneren. Tegen ons advies in heeft men de 
rioolzuiveringsinstallatie vlak naast de vuilnisbelt aangelegd. Op die vuilnisbelt komen allerlei 
chemische stoffen vrij, die niet in het milieu thuis horen en ook niet of heel lastig uit het 
drinkwater te zuiveren zijn. Voorbeelden zijn chemische  stoffen, zoals PCB’s en dioxinen, die 
vrijkomen bij verbranding van onder andere plastic op lage temperaturen. In de stad is het 
verbranden van afval inmiddels verboden. Dat is wel gelukt! Dagelijks wordt afval opgehaald. 
De stad is schoner dan in jaren. Maar op de vuilnisbelt broeit organisch afval samen met 
plastic, verf en ziekenhuisafval. Bovendien is deze plek al tientallen jaren in gebruik en dus 
zwaar vervuild. Als nu hier het water uit de rioolzuivering terug gaat naar het grondwater, 
spoelt het versneld al die vervuilende stoffen mee terug.   
De vuilstort zou buiten het gebied van de aquifer (ondergronds waterbekken) aangelegd 
moeten worden. Maar dat betekent meer kilometers rijden. Met net weer nieuwe ministers 
en veel verschillende betrokken ministeries, zijn we nog niet klaar met adviseren! 
De aanleg van de rioolzuivering heeft bovendien aangetoond hoe dicht het grondwater 
onder de vuilnisbelt zit. Een kwestie van 1 of 2 meter! In de regentijd spoelt al het gif dus 
ook nu al gewoon het grondwater in.  
We twijfelen steeds meer of het grondwater, dat de eeuwenoude oase van Wajir-stad deed 
ontstaan, nog wel te redden is. We zijn blij met de uitnodiging van de overheid ook op dit 
gebied specialisten te sturen. Tegelijk investeren we nu al het relatief kleine beetje geld dat 
we als stichting hebben om te experimenteren met ecosan, met hygiëne, voorlichting en nu 
ook met handpompen, zodat de open putten (waar gemakkelijk vervuiling in komt) 
afgesloten kunnen worden.  
 
 

             



              

       
      
Gezondheidszorg 
Tijdens het werkbezoek werd de ‘maternity’ (een kleine verloskundekliniek) in Makoror 
officieel door de gouverneur geopend. Vrijwel alle ministers waren aanwezig, onder wie de 
jonge minister van Volksgezondheid, Rukya Maalim. Zij verklaarde ons dat de regering blij is 
met deze maternity en het bouwplan zo goed vond dat zij 26 van deze maternities laat 
bouwen in de county. Het gaat dan wel om een gebied net zo groot als Nederland en 
Vlaanderen samen. 
Verder vroeg zij ons of wij niet konden bemiddelen zodat Nederlandse chirurgen en andere 
specialisten ( bijvoorbeeld bij toerbeurt) in het ziekenhuis van Wajir komen werken. Onze 
pogingen liepen stuk op het ongunstige reisadvies van westerse ambassades voor de hele 
regio. SWW blijft proberen om dit slechte imago van Wajir te verbeteren. 
Onze partner John King’ori bekommert zich als een opvolger van Teresanne om de Grannies.  
Hij is na onze bemiddeling aan de slag gegaan om deze zwakken in de samenleving in een 
soort bijstandsvoorziening te krijgen. SWW is verheugd over de goede geïllustreerde 
verslagen, die hij van zijn werk maakt. 
 
                                        

 



Financiën  
- Er waren ook in 2014 weer een aantal opmerkelijke donoracties die mooie bedragen 

opleverden voor SWW. We noemen er een aantal: 
- Twee groepen leerlingen van het Veenlanden College deden mee aan het schoolproject 

Entrepenasium. Onder belangstelling van hun ouders presenteerden zij hun resultaten. 
- De voorspeelavond van de pianoschool van Marleen van der Laaken in de aula van het 

Veenlanden College in Mijdrecht werd druk bezocht. Ook deze vaste donoractie leverde 
een mooi bedrag op. 

- De Familie Van Kerkwijk, pianohandel in Amstelveen, schonk op de voorspeelavonden 
van andere pianoscholen letterlijk en figuurlijk de koffie met als resultaat een volle een 
collectebus voor Wajir. 

- De medewerkers van de Wereldwinkel in Abcoude deden een schenking aan de stichting. 
Met veel plezier heeft Ad Groeneveld voor hen een lezing verzorgd. 

- Het NVVH-Vrouwennetwerk heeft een ACWW-fonds, gevuld door vrijwillige bijdragen 
van de leden. Afdeling De Ronde Venen heeft hieruit een royaal bedrag ter beschikking 
gesteld. Dit geld moest ons inziens aan een vrouwenproject ten goede komen en werd 
bestemd voor onderwijs aan arme meisjes in Wajir, de Nuraani Girls School. 

- De Stichting Humavi doneerde voor de zorg voor de Grannies. De uitgebreide 
rapportages van partner John King’ori maakten ook op hen indruk. 

- Enkele kerken hebben hun collectes voor Wajir bestemd, zoals de Veenhartkerk in 
Mijdrecht, de Opstandingskerk in Arnhem en de PKN-kerk in Eefde. 

- Ook de Beatrixschool in Wilnis maakte een bedrag naar ons over. 
- Verder werden fondsen geworven door deelname aan de zomermarkt en de 

najaarsmarkt in Wilnis, de kerstmarkt in Vinkeveen en de kofferbakmarkt in Vreeland. 
Enkele van onze bestuursleden steken daar veel tijd en energie in, maar ook deze 
activiteit loont. Evenals de boekverkoop van Angèle Smit in Wilnis. 

- Na de verschijning van het boek over Wajir zijn tot onze verrassing diverse donaties 
ontvangen, waardoor de kosten van de uitgever ruimschoots werden gedekt. 

 
 
In 2014 ontving de stichting een bedrag van €   51.968 

De uitgaven bedroegen                                      €  46.458 
Hiervan werd  € 37.755  uitgegeven aan projecten en trainingen,   
                        €   7.131  aan voorlichting en documentatie en  
                         €   1.572  aan stichtingskosten. 
 
De jaarrekening 2014 zal op de website worden geplaatst zodra de cijfers door de 
accountant zijn geaccordeerd. 
 
Wij danken al onze donateurs en vrijwilligers heel hartelijk ! 
 
 
 
 
 
 
 


