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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 onder andere samen met  De Wilde Ganzen.  

 

Bestuurssamenstelling  

 
Voorzitter                                   Ad Groeneveld, huisarts in ruste 
Secretaris-penningmeester   Inge Gransbergen  
Bestuurslid                             Dr. Paul Veldhuijzen 
      

    

Verder is aan de Stichting verbonden 

Beheer website   Harry de Haan 

Wajir Shop   Angèle en Alex Smit   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de voorplaat: Het maken van compost is een 
belangrijk onderdeel van de biologische landbouw 
bij SEKEM 

Stichting Welzijn Wajir 

Secretariaat: Waterhoenlaan 27 

3645 JR Vinkeveen 

Email: info@wajir.org 

 

Website: www.wajir.org 

Bank: NL97INGB0007666512 

KvK: 41265703 
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Algemeen 

Het lijkt er op dat Ontwikkelingshulp alsmaar minder op belangstelling en enthousiasme kan 

rekenen.  

Dit terwijl de kloof tussen arm en rijk steeds groter lijkt te worden met alle risico op 

spanningen tussen bevolkingsgroepen. De overheid geeft nog altijd een slecht voorbeeld. 

Voor haar lijkt Ontwikkelingshulp alleen interessant als het Nederlandse bedrijfsleven er 

beter van wordt.  

Tegelijkertijd meent zij dat het migratievraagstuk op te lossen is als arme mensen in hun 

eigen regio geholpen worden op weg naar een betere toekomst, maar dat gebeurt 

nauwelijks. 

Recent heeft ‘Kerk in Aktie’ laten weten dat zij de steun aan het Particulier Initiatief, 

waaronder stichtingen als de onze, gaat stoppen waardoor deze stichtingen grote moeite 

zullen krijgen om fondsen te verwerven om hun werk te doen. Wij zijn er van overtuigd dat 

Particulier Initiatief, mits goed georganiseerd, op veel plaatsen het verschil kan maken en wij 

zijn dan ook heel blij met onze trouwe donateurs. 

Voor onze stichting geldt dat geleidelijk  het accent van onze activiteiten meer komt te liggen 

op het ‘linken’, het leggen van verbindingen zodat kennis en ervaring op de goede plaats 

beschikbaar komt. 

 

SEKEM 

Vorig jaar noemden wij het contact met de Vrienden van SEKEM . 

SEKEM is in 1977 opgericht door Ibrahim Abouleish. Het doel was 170 hectare woestijn met 

behulp van biodynamische principes om te zetten in landbouwgebied. Vele Egyptenaren 

kregen er werk door en er werd veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de mensen. 

Dit is meer dan geslaagd: SEKEM Holding bestaat tegenwoordig uit verschillende bedrijven 

die biologisch voedsel, biologisch katoen, kleding, kruiden en medicijnen produceren. Naast 

grote innovatie op het gebied van de biodynamische landbouw is er veel aandacht voor de 

‘Community Building’: de SEKEM Development Foundation biedt onderwijs, medische zorg 

en kunstzinnige vorming aan de werknemers van SEKEM maar ook aan de lokale 

gemeenschap via scholen, een universiteit en een medisch centrum.  

U kunt veel over SEKEM en de Vrienden in Nederland lezen op de websites respectievelijk 

www.sekem.org en www.sekemvrienden.nl 

Het ligt in de aard van SEKEM om hun gedachtegoed en succesvolle werkwijze ook aan 

andere gebieden uit te dragen en hun expertise ter beschikking te stellen. Wajir leek hen 

hiervoor erg geschikt. Er werd besloten om in januari 2018 een training te organiseren voor 

sleutelfiguren uit Wajir. 

Het geplande werkbezoek van een delegatie uit Wajir heeft inderdaad in januari plaats 

gevonden. Het was een zeer bijzondere ervaring, zeker voor het team uit Wajir.  

Komend uit Cairo rijd je zo’n zestig kilometer door puur woestijngebied, weliswaar met links 

en rechts enorme nieuwe wooncomplexen. 
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Vrij plotseling kom je in een groen gebied en als je door de poort van SEKEM rijdt lijkt het 

wel een park: volop bomen, beplantingen, velden tuinbouw en mooie witte gebouwen. Dit 

zijn de diverse scholen, kantoren, fabrieken, eetzalen, winkel, gezondheidscentrum, 

drogerijen en het hostel. 

En niet te vergeten het amfitheater want kunst krijgt bij SEKEM veel aandacht. 

                        

      
 

In die week werd een druk programma afgewerkt van bezoeken aan al die instellingen, de 

diverse scholen, werkplaatsen en afdelingen van SEKEM. Ook aan de Heliopolis universiteit 

van SEKEM in Cairo met inmiddels vijf faculteiten. Het Wajir team bleek zeer leergierig en 

gemotiveerd. De leden hadden veel vragen over alle planten en gewassen, over de 

verwerking en vooral over het maken van compost!  

Dit ‘bruine goud’ is essentieel voor het succes van de agrarische poot van de organisatie. 

Ook indrukwekkend was het technisch onderwijs en de zorg voor geestelijk gehandicapte 

kinderen. 



       

       
 

Hoewel het niet op het programma stond werd in de wandelgangen het plan besproken om 

te proberen ook in Wajir de zorg voor kinderen met een  beperking weer nieuw leven in te 

blazen omdat de bestaande revalidatiekliniek, de ‘Rehab’, geleidelijk aan verwaarloosd is.  

Elke dag werd afgesloten met een evaluatie met twee vragen: wat maakte de meeste indruk 

op je en wat kan dit voor Wajir betekenen? 

Eén van de leden van het team was een echte secretaris; de hele dag noteerde hij alles 

nauwgezet voor het uitgebreide verslag van het team. 

Zowel het verslag van onze stichting als het verslag van het Wajir team staan op onze 

website. 

De animo was groot om direct een vervolg te geven aan deze training, maar er ontstond 

vertraging omdat in het voorjaar Wajir plotseling werd geconfronteerd met enorme regenval 

met grote overstromingen. Heel uitzonderlijk na zoveel lange perioden van grote droogte. 

Toch kwam daarna het plan van uitwerking:  kort gezegd komt het er op neer dat twintig 

‘farmers’ worden geselecteerd die door deskundigen op het gebied van biologische 

landbouw worden getraind. Vervolgens zullen deze twintig farmers elk op hun beurt twintig 

andere farmers opleiden zodat alle vierhonderd leden van de Wajir Farmers Association 

kennis kunnen nemen van biologische landbouw. Filmpjes van die training werden ons via 

WhatsApp toegestuurd.  

Wij zijn de stichting CCHO zeer erkentelijk dat zij deze training mogelijk heeft gemaakt. 



Gehandicapte kinderen 

Zoals boven geschreven werd er van gedachten gewisseld over de zorg voor gehandicapte 

kinderen in Wajir nu de kliniek Rehab sterk verwaarloosd is. Deze Rehab werd gesticht door 

Annalena (zie onze website). Toen Annalena door de regering in Nairobi werd verbannen 

heeft zij deze kliniek ‘om niet’ overgedragen aan de bisschop van Garissa. Wederzijds 

wantrouwen tussen de bisschop en de bevolking leidde tot de teloorgang. 

Eén van de huidige ministers is een poliopatiënt, een ‘kind van Annalena’. Een ander lid van 

het Wajir team heeft zelf een gehandicapte dochter. Zij waren dus zeker gemotiveerd om 

aandacht aan dit onderwerp te besteden. 

Wij wisten van John King ‘Ori, onze contactpersoon voor de Grannies, dat er een nieuwe 

bisschop in Garissa is gekomen met wie John contact heeft. Wij hebben deze bisschop 

benaderd met het verzoek om  -  in de geest van Annalena -  samen met de lokale overheid 

de zorg voor gehandicapte kinderen weer te laten functioneren. Goede intenties werden 

uitgesproken en wij zijn natuurlijk benieuwd naar de vorderingen. 

 

Grannies 

John King’Ori zet het werk van zuster Teresanne voor de ‘Grannies’ in Wajir voort en doet dit 

nog steeds voortreffelijk, in goede samenwerking met onze contactpersoon Abdi Billow.   

Dit bevordert het begrip, de verstandhouding en de samenwerking tussen de religies in 

Wajir.  

Zijn projectvoorstellen en rapporten zijn uitstekend en zijn verslagen zijn rijk geïllustreerd 

met eigen foto’s. Ook in 2018 ontvingen wij een donatie van de stichting Humavi. Het 

projectvoorstel om een aantal arme Grannies te steunen lag al klaar en het project kon vlot 

worden uitgevoerd. 

 

      
 

John doet al zijn bezoeken per voet en dat zijn behoorlijk lange afstanden en dat is in onze 

ogen niet efficiënt. Wij hebben een stichting aangeschreven die voor transport voor 

hulpverleners in arme landen kan zorgen maar ons verzoek is om organisatorische redenen 

afgewezen. Wij blijven voor hem zoeken. 



Met Volontaria uit Italië, het centrum van John in Wajir en met Gerardus Majella in 

Mijdrecht is een uitwisseling van foto’s opgezet. Beelden van de bewoners uit Mijdrecht zijn 

naar Italië en Wajir gestuurd en Paul heeft een collage van foto’s van Grannies gemaakt voor 

Gerardus Majella. 

 

Water en Sanitatie 

De Rotary Club Vinkeveen-Abcoude organiseerde ook in 2018 weer perfect  ‘Wandelen voor 

Water’.  

Ditmaal was het  weer de beurt aan de groepen zeven en acht van de basisscholen in Wilnis 

en Vinkeveen. De opbrengst van € 4.430  werd door onze stichting aangevuld tot  € 8.000 en 

vervolgens door de Wilde Ganzen met 50% verhoogd tot een totaal van € 12.000. 

 

      
 

Hiermee kon het gezamenlijke project van Abdi en John worden uitgevoerd: toiletten voor 

arme gezinnen en scholen en waterputten voor Grannies en hun families.  

 

         
 

 

 

 



Noodhulp 

               
 

Door de eerder genoemde overstromingen kwamen veel mensen in problemen. Wij hebben 

in mei voor noodhulp zoals voedsel en reparatie van hutten voor bejaarden € 2.000 kunnen 

overmaken en voor de mensen in Makaror € 1.000. 

 

       

       



Volontaria 

De Italiaanse organisatie Volontaria is opgericht door bewonderaars van Annalena. Zij 

brachten bezoeken aan Wajir en hebben, naast steun aan het centrum voor de Grannies, 

onder andere de bouw van een basisschool in Wajir op zich genomen. De goede 

samenwerking met John en Abdi zorgt er voor dat onze bemoeienissen met Wajir goed op 

elkaar zijn afgestemd. 
 

Bezoek 

In maart bracht de heer Dik Brouwer uit Wilnis een bezoek aan Wajir tijdens zijn rondreis 

langs enkele van zijn sponsorkinderen in Oost Afrika. Hij heeft het voornemen om in 

Nederland een muzikaal event te organiseren ten bate van Wajir. 

 

Overige activiteiten in Nederland 

De stichting was op 8 januari met een stand aanwezig op de Nieuwjaarsreceptie van de 

Gemeente De Ronde Venen. 

• Op 9 februari werden op uitnodiging lessen gegeven op de Amstelschool in Ouderkerk 

aan de Amstel. 

• Op  23 mei was Ad de presentator op de voorspeelavond van pianoschool Marleen van 

der Laaken in het Veenlanden College in Mijdrecht. De stichting werd weer gesponsord 

door het publiek.   

• Op 20 juni stonden wij met een stand op de Braderie in Wilnis. 

• Op 8 september stonden wij ook op de Najaarsmarkt. 

• Via de pianohandel van de familie van Kerkwijk in Amstelveen ontvingen wij ook dit jaar 

weer de donaties van de voorspeelavonden van de diverse pianoscholen. 

• Ad heeft lessen gegeven op De Julianaschool in Wilnis, die eerder actie heeft gevoerd op 

haar ‘Open Avond’.  

• Op 16 oktober is een lezing over Wajir gegeven aan Vrouwenvereniging De Passage in 

Mijdrecht.  

• Op 22 november is een avond verzorgd voor het Cursusproject in Vinkeveen. 

 

Inge en Elly hebben de etalage in Wilnis verzorgd met grote dank aan Angèle en Alex Smit. 

Angèle is bovendien een grote steun voor de stichting door haar optreden tijdens de 

Braderie en de Najaarsmarkt en door de verkoop in haar boekenstal. Wij danken Angèle heel 

hartelijk hiervoor. 

De website www.wajir.org is geheel vernieuwd en onze folder is geactualiseerd. Deze tekst is 

ook op de website te zien. 
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Financiën 

De stichting ontving in 2018 aan giften en opbrengsten € 38.908. 

Aan projecten werd € 31.733 besteed.  

De kosten van de stichting kwamen uit op € 2.038. 

In 2018 was er zodoende een positief saldo van  € 5.137 

Zodra de jaarrekening is goedgekeurd zal deze worden gepubliceerd op de website. 

 

Tenslotte 

De situatie in Wajir is nog steeds aan het verbeteren. De County Regering lijkt competent en 

pakt de zaken voortvarend aan. Uiteraard is hiermee lang niet alle achterstelling van zoveel 

jaren ingelopen. Er blijven nog veel armoede, gebreken en kwetsbare groepen. 

Onze stichting zal aandacht houden voor water en sanitatie voor bejaarden en voor scholen 

met achterstand en voor de gehandicapte kinderen. In feite steunen we hiermee ook het 

levend houden van de nagedachtenis aan Annalena en het voortzetten van het werk van 

Zuster Teresanne.  

Wajir laat zien dat mensen wel degelijk voor grote vooruitgang en ontwikkeling kunnen en 

willen zorgen als zij daar de kansen voor krijgen.  

Wij hopen dat Wajir een voorbeeld kan worden voor veel plaatsen in soortgelijke 

omstandigheden.  

 

Dank 

Velen van u hebben onze stichting ook in 2018 gesteund en sommigen steunen ons heel 

trouw. Wij zijn u daar heel dankbaar voor en we hopen u te laten zien dat de mensen in 

Wajir en onze stichting uw steun waard zijn. 

 

                  

                                       Het Wajir team bij SEKEM 



Een terugblik: vrouwenemancipatie in een sneltreinvaart… 

 

We zijn in Wajir; in Noordoost Kenia. 
We spreken over vrouwen in 1995. 
Vrouwen telden toen volstrekt niet mee.  
Mannen hadden vaak meer zorg voor hun kamelen dan voor hun vrouwen. 
“Vrouwen kunnen niet denken” leerde een man mij. 
Vrouwen werden gekocht met kamelen. 
“Hoeveel kamelen kost jij ?” vroeg een man aan ons jonge bestuurslid tijdens ons 
werkbezoek. 
 
Als een man een zoon kreeg kwamen zijn vrienden en wensten hem geluk met de uitroep: 
“Suns and Milk !”.  Als hij een dochter kreeg kwamen de vrienden niet eens….  
Onderwijs aan meisjes werd beschouwd als een pure geldverspilling. Beter kon je je dochter 
als een sloofje laten werken bij beter gesitueerden en daarna verkopen voor een aantal 
kamelen dan naar school laten gaan. 
Uit ons onderzoek bleek dat moeders hun dochter liever lieten uithuwelijken aan een oude 
man met veel kamelen dan aan een jonge leuke vent met weinig geld. 
 
Huiselijk geweld werd heel normaal gevonden. “Een echte man slaat zijn vrouw van tijd tot 
tijd…!” 
Meisjes waren kwetsbaar voor verkrachting als zij bijvoorbeeld water voor het gezin 
moesten halen bij een afgelegen put. Als het al aan het daglicht kwam werd er door de 
families onderhandeld over het aantal runderen dat moest worden betaald om de schade 
aan de familie-eer te compenseren. Naar het meisje werd niet omgekeken. 
 
Toen een gewonde vrouw bij ons werd gebracht in het ‘ziekenhuis’ zei de echtgenoot: 
“Besteed er maar niet teveel geld aan; ik koop wel een andere vrouw…!”    
 
Vrijwel alle meisjes werden slachtoffer van vrouwenbesnijdenis (FGM Female Genital 
Mutilation) en wel op de meest walgelijke manier. Het hele onderwerp was onbespreekbaar. 
Onvoorstelbaar hoeveel schade dat aanrichtte bij de meisjes in de vorm van pijn en angst, 
bloedingen en ontstekingen (die soms fataal waren), vernieling van de sexualiteit en grote 
problemen bij de ontmaagding en bij zwangerschap en geboorte. En dus ook hoge 
babysterfte.  
Liefst viermaal zo hoog als in de rest van Kenia. 
(Groot-)moeders lieten deze verminking vaak uitvoeren uit vrees dat de meisjes anders later 
niet aan de man zouden komen. 
 
Vrouwen werden geacht hun mond te houden. 
Toen Dekha Ibrahim met de oudsten wilde spreken over het stichten van vrede tussen de 
clans, (waarvoor zij later diverse vredesprijzen kreeg), werd zij vol minachting weggestuurd 
en aanvankelijk niet eens te woord gestaan omdat zij vrouw was.  
Omdat zij vasthoudend was en goed kon debatteren wist zij vredesgroepen van vrouwen, 
jongeren en daarna zelfs de oudsten op te richten en het politieke verschil te maken en 
vrede tussen de clans te bereiken. 



Bij de feestelijke opening van ‘onze’ eerste middelbare school werd het plotseling akelig stil: 
één moeder stond op en waagde het om het woord te nemen. Iedereen voelde zich 
ongemakkelijk in deze ongewone situatie. Met zachte stem bedankte zij ons voor de school 
en vroeg of het mogelijk was dat de kinderen eenmaal per dag een maaltijd zouden kunnen 
krijgen. En ging vervolgens weer op haar hurken zitten. 
 
 

                        
Dehka Ibrahim                  Sofia Gedi 
Vredesactiviste uit Wajir               Voorvechtster van vrouwenrechten 
 
 
We zijn weer in Wajir en het is 2019. 
Vrouwen tellen nu volop mee. Zij zijn inmiddels ministers(!), lid van het parlement (ook 
vrouwen met een handicap), zijn leraren en directeuren van scholen, zijn dokters en zelfs 
piloot. 
Als een man nu een dochter krijgt komen zijn vrienden en feliciteren hem met “Daughters 
and Dollars”. Wij zien nu jonge mensen vrij met elkaar omgaan en verkering hebben. 
 
We hebben campagnes gesteund om ouders over te halen om hun dochters naar school te 
laten gaan en als wij een school konden bouwen was voorwaarde: de helft van de leerlingen 
moet meisje zijn. Meiden gaan nu volop naar school en doen het vaak beter dan de jongens. 
Het basisonderwijs is nu voor iedereen toegankelijk. ‘Onze’ middelbare scholen zijn ‘mixed 
dayschools’, dat wil zeggen:  gemengd voor jongens en  meisjes en dagscholen zonder 
internaat en dus veel goedkoper en dus meer toegankelijk. 
Er is nu zelfs een gemengde middelbare school voor dove kinderen. 
 
Er zijn campagnes geweest tegen huiselijk geweld en Sofia Gedi heeft ervoor geijverd dat 
verkrachters werden opgepakt en tot hoge straffen werden veroordeeld. 
 
Wij hebben een aantal campagnes kunnen steunen om vrouwenbesnijdenis tegen te gaan en 
we horen nu ouders zeggen: ik zal mijn dochter tegen FGM beschermen, vooral tegen de 
grootmoeders. En dat gebeurt ook. 
De eerste campagne begon met het uitzetten van boeken over het onderwerp die wij kregen 
van boekhandel Mondria in Mijdrecht. 
Het onderwerp is nu heel bespreekbaar en we zagen mensen met T-shirts met de tekst  
‘STOP FGM’. Het is moeilijk te controleren maar de stellige indruk bestaat dat FGM in de stad 
enorm is terug gedrongen of vervangen door een veel kleinere ingreep zoals een prikje in de 
clitoris.  



Voor ons nog steeds onbegrijpelijk maar in elk geval veel minder mutilerend dan de 
oorspronkelijke vorm. Over het platteland is minder bekend en we hebben daarom voor die 
gebieden een extra campagne gefaciliteerd. 
Ook hebben we in de armste buurt een heuse verloskunde kliniek opgericht zodat vrouwen 
deskundige hulp krijgen bij de bevalling en we mogen hopen dat de sterfte bij moeder en 
kind hierdoor wordt verminderd. 
 
Vrouwen laten van zich horen en zijn politiek actief. 
Wajir is nog lang geen paradijs maar ik had deze vooruitgang voor vrouwen twintig jaar 
geleden in mijn stoutste dromen niet voor mogelijk gehouden. 
 
Ad Groeneveld 


