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De Stichting heet statutair: Stichting Welzijn Wajir (SWW) en is gevestigd in Wilnis,
Gemeente De Ronde Venen.
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.
De Stichting werkt samen met De Wilde Ganzen.
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Algemeen
De vraagstukken over rijkdom en armoede, over toekomstperspectieven en klimaatverandering (en de relatie daartussen), over veiligheid en terreur liggen nadrukkelijk nog op
ieders tafel. Ook al lijkt de toestroom van vluchtelingen naar ons land kleiner te worden, het
probleem van de migratie is nog levensgroot aanwezig.
Het brengt bij menigeen onrust en onzekerheid met zich mee en bij sommigen ontaardt dit
in haat en onverdraagzaamheid, in jaloezie, nationalisme of religieuze intolerantie.
Naast de asielzoekers, die moeten vluchten voor geweld en onveiligheid, zijn er stellig ook
mensen die op zoek zijn naar meer welvaart, voedsel en onderwijs voor hun kinderen.
Algemeen heeft de mening postgevat dat die laatste groep mensen niet in Europa thuishoort
maar in hun eigen regio geholpen moet worden bij de ontwikkeling. Des te tegenstrijdiger is
het dat juist stichtingen die al jaren aan die doelstelling werken weinig steun ondervinden en
gekort worden. We komen veel cynisme tegen als het om ontwikkelingshulp gaat.
Het is daarom des te meer verheugend om nu vanuit Wajir een geheel ander geluid te
kunnen laten horen!
Wajir
In 1995 troffen wij Wajir in een desolate toestand aan. Onvoorstelbare armoede, droogten,
honger en gebrek aan alles. De centrale regering negeerde en isoleerde decennialang het
gebied en weigerde om daar serieus te investeren. Illustratief hiervoor is het aantal van zes
kilometers asfalt in een gebied dat zes keer zo groot is als Nederland. Dit gold ook voor alle
andere aspecten van de samenleving als onderwijs, gezondheidszorg water en sanitatie
enzovoort. Jarenlang bleef dit zo met slechts kleine stapjes voorwaarts.
Veel van die stapjes kwamen van de Stichting Welzijn Wajir.
De grote ommekeer kwam in 2013 met de ‘Devolutie’. Door deze grondwetswijziging werd
Kenia opgedeeld in 47 ‘counties’ die meer autonomie kregen en 40 % van het hun
toekomende budget rechtstreeks in handen kregen. Er werd een lijvig en ambitieus
vijfjarenplan opgesteld. Wajir bleek er klaar voor.
Het budget dat de nieuwe County Regering in handen krijgt is voornamelijk bestemd voor:
- Infrastructuur, wegen e.d.
- Gezondheidszorg
- Water en Sanitatie
- Milieu, landbouw, bosaanplant en natuur (wildlife)
- Kleuteronderwijs en technisch onderwijs
- Automatisering
Het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van de centrale overheid evenals bijvoorbeeld defensie, justitie en buitenlands beleid.
Overigens hoorden wij dat ook het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs betere
aandacht krijgen.
In maart 2016 publiceerde de County Government een presentatie over de bereikte
resultaten tot dan toe. Een indrukwekkende vooruitgang. Deze presentatie staat op onze
website vermeld.

Enkele hoofdpunten:
*Gezondheidszorg
576 nieuwe medewerkers in de gezondheidszorg.
Bouw van 17 nieuwe ‘dispensaries’, kleine gezondheidscentra.
Bouw van een nieuw groot laboratorium voor het ziekenhuis en voor de gezondheidsposten
in de regio.
Acht nieuwe ambulances aangekocht.
Percentage bevallingen onder deskundige leiding gestegen van 21 procent naar 32 procent.
Aantal artsen gestegen van 5 naar 17.
Twee mobiele klinieken in bedrijf voor de buitengebieden.
Bouw van een nieuw Röntgengebouw.

*Milieu en energie
272 straatlantaarns op solar energie in Wajir-stad en 105 in de dorpen.
20 torenhoge floodlights in de buitenwijken om de veiligheid te verhogen.
Oprichting van boomkwekerijen om het percentage bos te verhogen van 1,9 procent naar 10
procent.

*Onderwijs
Vernieuwing van 7 technische scholen met nieuwe vakken zoals elektronica, loodgieten,
informatietechnologie, metaalbewerking, autotechniek en kleding maken.
Het aantal cursisten steeg van 50 naar 320.
Aanstelling van 565 mensen in het kleuteronderwijs en de bouw van 129 lokalen.
Verstrekken van voedsel en hygiënisch meisjesverband aan de scholen.

*Water
126 nieuwe ‘boreholes’, diepe waterbronnen, geslagen en 235 oude gerepareerd.
63 grote watervijvers gegraven en 46 oude opgeknapt.
75 wateropslagtanks geplaatst.
*Wegen en infrastructuur
28 km nieuw asfalt in Wajir-stad.
Meer dan 200 km zandweg verhard.
Aanschaf van diverse wegenbouwmachines.
Bouw van een nieuw regeringscentrum en bouw van een nieuw parlement (in de arme
buitenwijk Makaror).
Bouw van 36 kleine regeringsgebouwen op het platteland.
Aanschaf van 8 machines om blokken te maken voor huizenbouw.

*Landbouw en veeteelt
Bouw van een groot nieuw abattoir voor de export van vlees.
Irrigatiesystemen voor 100 farms.
Aanschaf van tractoren.
Bouw van kassen met irrigatie.

*Automatisering
Bouw van een ICT-centrum in Wajir-stad en communicatiecentra in zes sub-counties.
Aanleg van een lokaal netwerk.
Hiervoor kreeg Wajir een award van de Keniaanse ICT-associatie.
De gouverneur en de County Overheid kregen voor al hun prestaties diverse prijzen, onder
andere van de Wereldbank omdat zij de county zijn die procentueel het meeste geld uitgaf
aan ontwikkeling!
De County Regering lijkt inmiddels capabel om voor de grote problemen de juiste middelen
en de goede expertise in te schakelen. Die contacten leggen zij al.
Natuurlijk zijn daarmee niet de problemen voor de meest kwetsbare mensen en voor de
armen opgelost. Voor de stichting blijft de mooie taak om het gedachtegoed van Annalena
en Zuster Teresanne zorgvuldig te bewaren en hun werk voort te zetten.
Werkbezoek.
Eind oktober werd door Ad Groeneveld samen met dokter Harry de Vries (orthopedisch
chirurg) een werkbezoek aan Wajir gebracht.
De aanleiding om naar Wajir terug te gaan kwam geheel onverwacht.
In 2014 had de Minister van Gezondheid van Wajir ons gevraagd of wij konden bemiddelen
voor de komst van een chirurg naar het ziekenhuis. Dit ziekenhuis zou verbeterd en
uitgebreid worden met zelfs een opleiding voor verpleegkundigen. Er was echter niet één
specialist beschikbaar en dat voor een bevolking van, naar schatting, één miljoen inwoners.
Vooral was er grote behoefte aan een chirurg.
Pogingen onzerzijds om een chirurg te vinden ontmoetten veel sympathie, zowel in
Nederland als in Scandinavië maar liepen stuk op het negatieve reisadvies van de westerse
ambassades. Het gebied heeft ‘code rood’ en dat betekent: niet naar toe gaan en als je er
bent zo snel mogelijk vertrekken. Alleen het vliegveld van Wajir is veilig.
Het valt organisaties niet kwalijk te nemen dat dit advies hen er van weerhoudt om naar
Wajir te gaan.
Een vroegere buurjongen van Ad Groeneveld was Harry de Vries, inmiddels orthopedisch
chirurg geworden en had vaak in Afrika (Kenia en Tanzania onder andere) gewerkt. Toen hij

tijdens een gesprek met een patiënt uit Wilnis hoorde dat diens huisarts Ad Groeneveld was
en dat die huisarts een boek over Afrika had geschreven was zijn belangstelling direct
gewekt en nam hij contact met ons op. Na lezing van het boek kreeg hij veel zin om langere
tijd in Wajir te gaan werken. Zo’n missie zet je niet op zonder een degelijke voorbereiding en
we spraken af dat we eerst samen in Wajir zouden gaan kijken om hem daar te
introduceren, het ziekenhuis te bezoeken en om overleg te hebben met vertegenwoordigers
van de County Regering en het management van het ziekenhuis.

Dat overleg verliep bijzonder prettig en constructief, maar de hygiëne in de operatieafdeling
zal eerst grondig moeten verbeteren en die kritiek van Doctor Harry wordt ter harte
genomen nu die kritiek afkomstig is van iemand met gezag wiens komst hard nodig is.
Tijdens die introductieweek werd zichtbaar dat hij geknipt is voor die taak, ook al omdat hij
Swahili spreekt en heel gemakkelijk met een ieder contact maakt. Zijn komst zou een
enorme stimulans zijn voor de verbetering van het ziekenhuis, met name voor de operatieafdeling, voor de opleiding van verpleegkundigen, voor de bijscholing van fysiotherapeuten
en voor de behandeling van de kinderen in de Revalidatiekliniek.
Als patiëntjes, bijvoorbeeld met klompvoetjes, behandeld moeten worden moeten zij
afreizen naar Nairobi of nog verder naar Kijabe en dat blijkt voor de meeste patiëntjes een
onneembare financiële en praktische hindernis te zijn. Alleen kinderen die een sponsor
kunnen vinden kunnen geholpen worden. Dit zou allemaal in Wajir zelf kunnen plaatsvinden
als dokter Harry daar kan gaan werken.
Er moet nog wel door het Wajir gouvernement een oplossing gevonden worden voor een
aantal financiële voorwaarden, maar het is de bedoeling dat hij voorjaar 2017 aan de slag
kan gaan!
Overigens is het nieuwe streeklaboratorium klaar en ziet er schoon en goed georganiseerd
uit. De nieuwe afdeling radiologie staat op het punt om geopend te worden en het
opleidingscentrum voor verpleegkundigen is inmiddels ook gestart.
Was Wajir jarenlang een desolaat oord, nu is het een levendige, bruisende, flinke plaats
waar de vooruitgang volop zichtbaar is.
Je kunt het zien aan de vele grote gebouwen, nieuwe hotels, grote regeringsgebouwen,
markten, het internationale abattoir in aanbouw, de kilometers nieuw asfalt, de
straatverlichting en immense lichtmasten die hele wijken verlichten enzovoort. Het verkeer
is enorm toegenomen: veel meer auto’s en vooral veel motorfietsen, vaak bereden door
jongemannen als een soort taxi.

Er zijn ook veel meer bedrijfjes zoals smederijen voor hekwerken bij de nieuwe huizen.
Van de regeringsgebouwen is een aantal al gerealiseerd zoals het grote laboratorium, het
‘AFYA house’ (gebouw van het ministerie van gezondheid), het medisch trainingscentrum
voor de opleiding van verpleegkundigen en een paar andere gebouwen naderen hun
voltooiing zoals het grote regeringscentrum, het parlementsgebouw, het opslaggebouw voor
medische voorzieningen en het gebouw van de radio. Het aardige is dat die laatste drie
gebouwen zijn opgetrokken in het arme Makaror aan de rand van Wajir. De activiteit en de
welvaart wordt zo een beetje verspreid.
Het was opvallend hoeveel hutten er worden vervangen door stenen huisjes en bij hoeveel
hutten er al stapels steenblokken klaarliggen om aan die bouw te beginnen.
Jaren geleden stond in een magazine in Nairobi een advertentie voor machines die met veel
zand, weinig cement en water goedkoop steenblokken kunnen persen met een profiel dat
op zich al voor stabiliteit zorgt. Dat zou wat voor Wajir zijn. Nu staan er op een terrein van
de regering zo’n achttal van die machines die in rap tempo deze blokken produceren.
Ook valt op hoeveel van die nieuwe huizen worden ommuurd. Voor de bewoners een extra
veiligheid en meer privacy: geen mens of geit loopt meer zomaar langs je huis. Voor de
toeschouwers is een nadeel dat de huizen en de (moes-)tuinen aan het oog worden
onttrokken. Je rijdt nu geregeld door smalle straten alleen maar tussen muren door.
Er worden in Wajir veel meer bomen geplant, bij hotels, scholen etc., maar ook bij
particulieren. Ook leggen steeds meer bewoners een moestuin aan en eten zij de groenten
en het fruit of verkopen die.
Sommigen hebben zelfs een ‘farm’ waar, naast groenten en fruit, bijvoorbeeld ook gras
wordt verbouwd als voer voor de dieren van de pastoralisten in tijden van droogte.
Het complete reisverslag staat op onze website.
Het viel op dat wij in die hele week niet eenmaal zelfs maar een gerucht van corruptie
hebben gehoord terwijl dat in de rest van Kenia dagelijkse kost is in de media….
De County Regering is dan ook behoorlijk transparant in haar bestedingen en velen kennen
de ministers.

Veiligheid
Op de ochtend van ons vertrek uit Nederland kwam het bericht van een aanslag in Mandera,
een grensplaats in het uiterste noordoosten van Kenia. Toch hebben wij ons geen moment
onveilig gevoeld en de pastoor van Wajir kon ons precies uitleggen waarom Mandera wel
onveilig is en Wajir nauwelijks. Mandera is een grensplaats met clantwisten en met
gemakkelijke ontsnappingsroutes, terwijl Wajir overzichtelijk is en geen gewelddadigheden
tussen clans kent.
Een paar maal hebben wij in het verleden met de Nederlandse ambassade hierover van
gedachten gewisseld want Wajir heeft last van het negatieve reisadvies, en dat ondanks
garanties van de gouverneur. We begrijpen niet waarom we wel naar Nairobi kunnen gaan,
of zelfs maar naar Parijs of Brussel en niet naar Wajir.
SWW in Nederland
Een bijzonder moment voor onze stichting in 2016 was de uitreiking van een Koninklijke
Onderscheiding aan onze secretaris-penningmeester Inge Gransbergen tijdens de
‘lintjesregen’.
Zij kreeg deze onderscheiding, onder meer, voor het vele werk dat zij gedurende vele jaren
heeft verzet voor zowel de Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen als voor
de Stichting Welzijn Wajir.
Het bleek voor ons een hele toer om Inge met creatieve smoezen ’s morgens om half negen
voor de plechtigheid op de Bowlingbaan(!) te krijgen. Naast trots en veel waardering hadden
we ook veel plezier om te zien hoe Inge ‘er in tuinde’.

De stichting was met een kraam aanwezig op de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de
gemeente De Ronde Venen en ook op de zomermarkt op 15 juni en de najaarsmarkt op 10
september, beide in Wilnis.
Voor de Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude werd op 11 januari een lezing gehouden om verslag
te doen van de stand van zaken in Wajir.
Op 20 maart werd er een televisiespotje van de Wilde Ganzen uitgezonden over onze
projecten in Wajir betreffende de droogte en veilig drinkwater.
Marleen van der Laaken heeft weer een piano voorspeelavond gehouden voor familie en
bekenden van haar leerlingen. Opnieuw was onze voorzitter op haar verzoek de
spreekstalmeester van deze leuke avond. De leerlingen collecteerden in zelfgemaakte
collectebussen met € 600,-- als mooie opbrengst.

De pianozaak van de familie van Kerkwijk in Amstelveen bestemde ook in 2016 het
koffiegeld van hun voorspeelavonden voor de stichting.
Opnieuw liepen schoolkinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen voor Wandelen
voor Water op 21 en 23 maart. Ditmaal de scholen uit Vinkeveen en Wilnis. Ook dit jaar was
het weer een mooi gezicht om al die kinderen met hun blauwe rugzakjes door de polder
te zien lopen.

Tevoren werden de lessen op school weer verzorgd door Prof. Dr. Luuc Mur en Ad
Groeneveld.
De opbrengst bedroeg € 5.064,-- en dat bedrag werd door De Wilde Ganzen met 50%
verhoogd. Ook scholen uit Boskoop liepen voor de projecten in Wajir en zij brachten
€ 2.800,-- op. Het totaalbedrag inclusief de bijdrage van de Wilde Ganzen is dus bijna
€ 11.900,--.
Met dit geld werden Ecosan toiletten gebouwd en waterputten voor bejaarden gemaakt en
tijdens de droogte werden een paar droge putten verder uitgediept zodat zij weer water
konden leveren.
Onze lokale contactpersoon Abdi kon met dit geld ook een training op het gebied van Water,
Sanitatie en Hygiëne organiseren voor een grote groep ‘Village Health Workers’,
gezondheidswerkers.
Een aantal jonge mensen uit de omgeving van Forli in Italië was destijds zo onder de indruk
van de geschiedenis van Annalena dat zij besloten om zelf in Wajir te gaan kijken. Net als wij
waren zij verbijsterd over de situatie die zij aantroffen en hebben een organisatie VolontariA
Onlus opgericht. Deze stichting hield contact met Zuster Teresanne en met haar opvolger
John King’ori. Tijdens een bezoek hebben zij John uitgenodigd om een paar maanden in Italië
te komen voor verdere opleiding en training op het gebied van zorg voor bejaarden.
Onze poging om John op Schiphol tijdens zijn transfer te ontmoeten mislukte, maar enkele
weken daarna kwam het verzoek van de mensen van VolontariA om met John een paar
dagen naar Nederland te komen. Dat werd een hartelijke ontmoeting. John was benieuwd
naar de zorg voor bejaarden in ons land en daarvoor werd het verzorgingshuis Gerardus
Majella in Mijdrecht en het Johannes Hospitium in Wilnis bezocht. Directrice mevrouw José
Witte van het verzorgingshuis ontving het gezelschap, leidde het rond en gaf een uitleg over
het werk in deze instelling.

Het was voor John onbegrijpelijk dat het gebouw van Gerardus Majella was afgekeurd en dat
het instituut gaat verhuizen naar een nieuw pand. “Zelfs onze gouverneur heeft niet zo’n
mooi onderkomen…..”
Van dit bezoek is in de plaatselijke bladen een artikel geplaatst.
Toevallig was er net een aantal dagen vorst geweest in ons land en John was verrukt om
voor het eerst in zijn leven ijs op de sloten en vaarten te zien en te voelen.
Financiën
In 2016 is mede in samenwerking met Wilde Ganzen en de scholen in totaal een bedrag van
€ 22.019,-- aan projecten in Wajir besteed.
Het aandeel van de Stichting bedroeg € 8.871,--.
In 2016 ontving de stichting € 20.194,-- aan giften. De kosten bedroegen € 3.068,--.
Conclusie
De situatie in Wajir is sterk aan het verbeteren. De County Regering is competent en pakt de
zaken voortvarend aan. Zij kennen inmiddels veel wegen voor investeringen en expertise
voor grote problemen. Uiteraard is hiermee lang niet alle achterstelling van zoveel jaren
ingelopen. Er blijven nog veel armoede, gebreken en kwetsbare groepen.
Onze stichting zal zich hierop verder gaan focussen met vooral aandacht voor water en
sanitatie voor bejaarden en voor scholen met achterstand. In feite steunen we hiermee
vooral het voortzetten van het werk van Zuster Teresanne.
Wij blijven bereid om mee te zoeken naar expertise zoals medisch specialisten en voor het
afval probleem.
Terugblikkend is het fascinerend om te zien hoe het armzalige deprimerende Wajir (zoals
wij dat jarenlang kenden) in korte tijd is veranderd in een bruisende plaats met veel
perspectieven. Wajir laat zien dat mensen wel degelijk voor grote vooruitgang en
ontwikkeling kunnen en willen zorgen als zij daar de kansen voor krijgen.
Het zou ons niet verbazen als Wajir een ‘pilot’ kan worden voor veel plaatsen in soortgelijke
omstandigheden en een vlammend protest tegen het cynisme over ontwikkelingshulp dat
wij in ons land helaas tegenkomen.
Dank
Velen van u hebben onze stichting ook in 2016 gesteund. Wij zijn u daar heel dankbaar voor
en we hopen u te hebben laten zien dat onze stichting nog steeds uw steun waard is.

