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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  ICCO , Kerk in Actie en De Wilde Ganzen.  

 

Bestuurssamenstelling  

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

    

Verder zijn aan de Stichting verbonden 

Beheer website   Harry de Haan 

Wajir Shop   Angèle en Alex Smit   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de voorplaat:  
Leraar geeft boeren les in compost maken 
 

 

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 

Onze inleiding van vorig jaar is nog steeds actueel: 

‘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.’ 

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de eerste van de vijf Nederlandse huisartsen door de 

Rotary Doctor Bank in the Netherlands werden uitgezonden naar het District Hospital in 

Wajir. Wij merken nu de voordelen van onze voortdurende betrokkenheid met Wajir. Zowel 

daar als in Nederland geeft onze langdurige aanwezigheid bekendheid en vertrouwen. 

Steeds meer is onze rol ook het leggen van verbindingen tussen instanties ten behoeve van 

Wajir. Wij weten echter ook dat niet iedereen voorstander is van langdurige betrokkenheid; 

dit om afhankelijkheid te voorkomen. Vaak werd ons gevraagd wat onze ‘exit strategie’ was 

terwijl wij van mening waren dat Wajir nog lang niet kon worden losgelaten. Wanneer wij 

hoorden van de aanwezigheid van een andere NGO zochten wij contact om te proberen tot 

samenwerking en afstemming te komen maar vaak was dan zo’n organisatie alweer bijna 

vertrokken.  Op de Partindag 2019 hebben wij dan ook gepleit voor een langer durende 

verbintenis met het doelgebied. (Partin is de overkoepelende organisatie van het Particulier 

Initiatief voor Ontwikkelingssamenwerking)                                           

                                                            

Wajir 

De plagen zijn Wajir dit jaar niet bespaard gebleven: aanvankelijk opnieuw een tijd van grote 

droogte. Wij kregen verzoeken om waterputten voor bejaarden verder uit te diepen omdat 

het grondwaterpeil zodanig laag geworden was dat de putten droog stonden. De droogte 

veroorzaakte ook voedselgebrek. Er werd hulp gevraagd om voedsel voor kwetsbaren te 

kopen. Of het nog niet genoeg was brak er ook cholera uit. Dit keer was het verzoek om 

voedsel, desinfecterende middelen en geld om voorlichtingscampagnes te houden. 

Deze verzoeken hebben we kunnen honoreren. Bovendien werd ons advies opgevolgd om 

niet duur flessenwater te kopen maar om het drinkwater te koken. 

Later kreeg Wajir, net als veel andere delen van Kenia, te maken met een enorme regenval 

met grote overstromingen als gevolg. Autobussen werden weggesleurd en de wegen waren 

onbegaanbaar. Er was grote behoefte aan dekzeilen om de hutten tegen inregenen te 

beschermen. Ook hieraan hebben we gelukkig kunnen voldoen. 

Tenslotte kreeg het noorden te maken met een sprinkhanenplaag. Dit leek een grote 



bedreiging voor de voedselproductie maar de inwoners hebben kans gezien om veel sprink-

hanen met het maken van lawaai te verjagen. 

Officieus kregen wij de vraag of Nederland, met zijn grote kennis op het gebied van 

watermanagement, Wajir zou kunnen helpen: ten eerste hoe kan Wajir de grote 

hoeveelheid water opslaan voor droge tijden en voorkomen dat al dat water wegstroomt 

naar de oceaan en ten tweede hoe kan Wajir er voor zorgen  dat tijdens zo’n overstroming 

de infrastructuur niet wordt beschadigd en het transport niet wordt geblokkeerd. Inmiddels 

hebben wij contact kunnen leggen met een geschikte organisatie en we wachten op een 

officieel verzoek vanuit de County Government van Wajir. 
 

                       

 

                  

 

                   



SEKEM – Kleinschalige landbouw 

Het werkbezoek van een delegatie uit Wajir aan SEKEM heeft grote indruk gemaakt, met 

name de vorming van compost. Er wordt steeds meer werk gemaakt van kleinschalige 

landbouw. Dankzij een subsidie van de Stichting CCHO konden we trainingen faciliteren voor 

biologische landbouw. Wij kregen filmpjes van die trainingen die door Keniaanse 

deskundigen werden gegeven. 

Wij kregen het verzoek om geld voor de aankoop van zaden voor 50 gezinnen uit arme 

‘bulla’s’ (wijken) in Wajir. Hieraan hebben we dan ook graag voldaan. Met name wordt veel 

verwacht van de teelt van watermeloenen in januari. 

  

                 

 

Op 6 juli bezochten wij de Sekemdag in Nijmegen. Wij kregen de gelegenheid om over onze 

ervaringen in Wajir te vertellen en genoten van een boeiende lezing van Yvonne Gerner over 

omgaan met cultuurverschillen. Heel leerzaam. 

Ons boek uit 2014 is inmiddels gedateerd. Onder meer omdat er sinds de verschijning van 

het boek enorme verbeteringen in Wajir hebben plaatsgevonden zouden we graag een 

nieuwe versie maken, ware het niet dat, naar onze inschatting, de behoefte aan boeken over 

dit onderwerp gering is. Toch zouden we graag een tegengeluid willen laten horen tegen de 

desinteresse en het cynisme over ontwikkelingshulp. Bij de Vrienden van  SEKEM werd 

hetzelfde gevoeld. Er zijn enkele gesprekken geweest om te zoeken naar een manier om 

onze positieve boodschap vorm te geven. Hierbij is ook de organisatie van Yvonne Gerner, 

Rondom Baba op Here Bugu  in Mali betrokken.  

Dit alles onder het motto: ‘Van Hopeloos naar Hoopvol’. 

 

Wandelen voor Water 

De Rotary Club Vinkeveen-Abcoude organiseerde ook in 2019 het Wandelen voor Water. 

Dit jaar waren de scholen uit Abcoude en Baambrugge aan de beurt. In de weken 

voorafgaand aan de wandeling werden door Luuc Mur en Ad Groeneveld lessen gegeven aan 

de groepen 7 en 8 van die scholen. Luuc leerde over het grote belang van veilig drinkwater 

en Ad vertelde wie de mensen in Wajir zijn en hoe zij leven. 

Op 19 maart vond de wandeling van 6 kilometer plaats. De Plus-supermarkt zorgde voor 



gezonde versnaperingen en de verkeersbegeleiders hielpen de Rotary Club om de wandeling 

veilig te laten verlopen. De geweldige opbrengst van €  8.762,=  werd door De Wilde Ganzen 

verhoogd tot bijna  €  14.000= . Hiermee konden biodigester toiletten worden gebouwd, 

waterputten worden gegraven en uitgediept en sommige worden voorzien van een 

handpomp.  

Bovendien kregen de bewoners lessen in hygiëne en een goed gebruik van deze 

voorzieningen. 

 

 

 

            

  

Gehandicapte kinderen. 

Met lede ogen zagen we in Wajir de aftakkeling van de  kliniek voor gehandicapte kinderen 

in Wajir, de Rehabilitation Center, kortweg ‘Rehab’.  Voor deze kinderen is er geen 

voorziening meer. Tijdens het bezoek aan SEKEM zagen we daar vol bewondering de school 

voor gehandicapte kinderen en de mogelijkheden om die kinderen daarna een aangepaste 

plaats te geven in de bedrijven van SEKEM. Dit inspireerde een deel van het gezelschap om 

dit onderwerp op te pakken. Het plan was in contact te treden met de bisschop van Garissa, 

eigenaar van de Rehab, om samen met de overheid en het ziekenhuis de kliniek weer nieuw 

leven in te blazen.  

In april kregen wij contact met Prof. Dr. Adri Vermeer,  hoogleraar in de Orthopedagogiek, in 

het bijzonder de Gehandicaptenzorg, aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. 

Hij is tevens adviseur van het Liliane Fonds. 

Jarenlang was hij verbonden aan een groot project voor gehandicapte kinderen in Zuid Afrika 

en hij heeft hierover een lijvig boek geschreven. Wij kregen de mogelijkheid om een flink 

aantal exemplaren van zijn boek te bemachtigen om uit  te delen aan geïnteresseerden in 

Wajir en Italië. Het model dat in dit boek beschreven is zou in onze ogen een-op-een in Wajir 

kunnen worden geïmplementeerd. 

Het Liliane Fonds is beroemd geworden met de hulp aan individuele patiëntjes. Wij hebben 

samen met Adri Vermeer met hen overlegd over de mogelijkheid om daarnaast ook hulp te 

bieden bij het opzetten van het hele systeem van gehandicaptenzorg in arme gebieden. 



In Wajir is daar zeker grote behoefte aan. Het Liliane fonds werkt met contactpersonen en 

voor Wajir was dat de bisschop van Garissa.  

         

 

De Revalidatiekliniek voor gehandicapte kinderen in Wajir was opgericht door Annalena 

Tonelli, afkomstig uit Forli (Italië). Deze buitengewone vrouw werd door de Keniaanse 

regering verbannen omdat zij teveel gruwelijks had gezien van het optreden van het leger. 

Bij haar vertrek droeg zij de Rehab en het terrein ‘om niet’ over aan de bisschop, 

ongetwijfeld met het oogmerk om de zorg voor gehandicapte kinderen voort te zetten. Met 

lede ogen zagen wij hoe de Rehab jaar na jaar verder in verval raakte. 

 

           

 

           



Aanvankelijk leek de bisschop bereid tot samenwerken, maar dat bleek een illusie. Onze 

hoop was gevestigd op het bezoek van zijn collega uit Forli met een delegatie aan Wajir. 

Tevoren hadden wij de delegatie gewezen op het feit dat de Rehab de morele erfenis was 

van Annalena, die door Forli terecht wordt gekoesterd en dat de veronachtzaming van die 

erfenis door de bisschop van Garissa zeer betreurenswaardig is. 

Blijft ons nu over om Abdi te adviseren te proberen zichzelf en onze partnerorganisatie 

DAWN het contact voor het Liliane Fonds te laten worden en te zoeken naar nieuwe kansen. 

 

          
 

 

Onze contactpersonen in Wajir, Abdi Billow en John King’Ori 

Abdi heeft een cursus Lobby and Advocacy gevolgd. Dit heeft hem onder andere in contact 

gebracht met mevrouw Emmy Mugasia van ICCO in Nairobi. Met haar hadden wij later een 

gesprek tijdens haar verblijf in Nederland en nog later met haar superieur Jacobus Koen. 

ICCO werkt samen met andere kerken aan projecten in Kenia die volgend jaar worden 

afgerond en vervangen door nieuwe projecten. Zowel Abdi als wij hebben gewezen op Wajir 

als belangrijk nieuw doelgebied gezien de ervaringen van vredeswerk, opbouwwerk en de 

strategische positie in de droge gebieden en de nabijheid van Somalië, zowel geografisch als 

etnisch en cultureel. De verwachting is dat er meer contacten zullen worden gelegd en dat 

daarom onze partnerorganisatie DAWN de behoefte heeft aan (net als vroeger) een eigen 

kantoortje. Wij hebben kunnen zorgen voor de inrichting hiervan. 

John King’Ori gaat onvermoeibaar door met de zorg voor de ‘Grannies’ en dat doet hij 

voortreffelijk, zeker als het gaat om zijn rapportages. Daarnaast helpt hij het 

meisjesonderwijs. Hij heeft verpleegsters uit het ziekenhuis gevraagd om lessen 

gezondheidszorg te geven. Als volgeling van de beroemde ‘Green Belt Movement’ is hij een 

enthousiast promotor van herbebossing en herbeplanting en dat draagt hij ook uit op 

school. 

John moest al zijn bezoeken in een groot gebied lopend afleggen en dat was in onze ogen 

zeer inefficiënt. Groot was dan ook bij hem en bij ons de verrassing toen wij van een 

mevrouw uit Wilnis een dusdanig royale gift kregen dat hij een auto voor zijn werk kon 

kopen ! 



 

                                        

Abdi Billow                                                                                                                     John King’Ori bij graf Sr. Teresanne 

 

Wij hechten aan een goede samenwerking tussen Abdi (moslim) en John (christen) om zo te 

proberen een goede verstandhouding te houden tussen de religies. 

De cursus over FGM, vrouwenbesnijdenis, die wij eerder samen met Kerk in Actie 

faciliteerden kreeg de belangstelling van een bevriende organisatie die mensen in de Masaai 

Mara steunt. Waar mogelijk zullen wij hen laten profiteren van de ervaringen die met  deze 

cursus zijn opgedaan. 

 

Financiën. 

Dit jaar overleed ‘Onze Weduwe’. Jarenlang bracht zij ons in verlegenheid door haar 

vakantiegeld van haar AOW aan de stichting te schenken. Hoe zouden we dat mogen 

aannemen?  In overleg met haar kinderen hebben wij dat met gepaste  schroom en in grote 

dankbaarheid  aanvaard. Bij haar begrafenis hebben wij de kinderen nog eens duidelijk 

mogen maken hoeveel haar bijdrage voor de mensen in Wajir  heeft betekend. 

Wat zij deed was heel bijzonder. 

Naast de grote gift voor de auto voor de Grannies mochten wij diverse mooie giften 

ontvangen van onder andere de Stichting Humavi, de familie van Kints en pianohandel van 

Kerkwijk. 

In 2019 bedroegen de inkomsten aan giften en opbrengsten € 31.982--. 

De uitgaven aan projecten bedroegen € 28.884,--.  

De kosten voor de stichting bedroegen € 1.490,--. 

Zodra de jaarcijfers zijn opgesteld en door het bestuur zijn goedgekeurd worden zij op onze 

website gepubliceerd. 

 

 



De stichting in Nederland. 

 
Afgezien van veel ad hoc overleg kwam het bestuur in 2019 zevenmaal bijeen. 

Wij waren met een kraam aanwezig op de Nieuwjaarsbijeenkomst van het 

Gemeentebestuur op 7 januari. 

Op 15 januari heeft Ad Groeneveld een lezing gehouden bij Vrouwenvereniging De Passage 

in Vinkeveen. 

Op 12 juni stond de stichting met een kraam op de Braderie in Wilnis en op 14 september op 

de Najaarsmarkt. 

Op 6 juli waren wij op de Sekemdag in Arnhem. 

Op 28 september hebben wij een lezing gehouden op de Partindag in Nijkerk. 

Wij mogen nog steeds de etalage gebruiken van Angèle en Alex Smit. Wij danken hen 

hartelijk hiervoor. 

 

Tenslotte, 

Het blijft boeiend om Wajir te volgen en te steunen. Steeds weer duiken nieuwe uitdagingen 

op. Wij zijn u allen zeer erkentelijk dat u dit voor ons mogelijk maakt. Dank voor uw steun ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


