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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 stichting CCHO en met De Wilde Ganzen.
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Onze stichting bestaat nu 25 jaar.

In die 25 jaar hebben wij Wajir zien veranderen van een rampzalig, troosteloos en geïsoleerd gebied
naar een stad en county (provincie) in ontwikkeling en met veel potentie.
Een county met een eigen overheid, een eigen parlement en met middelen uit de centrale kas.
Een gebied waar onderwijs toegankelijk is, ook voor meisjes (!), en waar de positie van vrouwen
spectaculair is verbeterd. Zo lijkt de walgelijke vrouwenbesnijdenis (FGM) in de stad Wajir
verdwenen of sterk terug gedrongen te zijn. Ons partnercomité DAWN functioneert ook zelfstandig
en heeft van een Nederlandse organisatie subsidie gekregen voor een project om FGM ook in de
periferie tegen te gaan.
Geleidelijk zien we een transitie van veeteelt naar kleinschalige biologische landbouw en van het
nomaden leven en het wonen in mobiele hutten naar vestiging in stenen huizen.
Het tragische is dat Oost-Afrika opnieuw is geteisterd door natuurrampen als intense droogte en
sprinkhanenplagen. Zodra wij de middelen hebben willen wij bij ons bekende experts benaderen om
plannen te maken om Wajir hiertegen meer weerbaar te maken.
In deze 25 jaar hebben wij het voorrecht gehad om tal van bijzondere en inspirerende mensen te
mogen leren kennen, zowel in hun leven en werken, zoals Annalena Tonelli, als in persoon, zoals
Dekha Ibrahim, Zuster Teresanne, Abdi Billow, Habiba en vele anderen.
In de Wajir-etalage van Alex en Angèle in Wilnis werd na de kerstetalage een fotogalerij gemaakt van
een aantal van die contactpersonen. Bij al deze bijzondere mensen hoort een bijzonder verhaal… zie
onderstaande foto’s.
De laatste jaren werken wij voornamelijk met twee contactpersonen. Abdi Billow sinds 2006 en John
King’ori sinds de ziekte van Zuster Teresanne in 2010.
Abdi is mede-oprichter van ons partner-comité DAWN, Development Agency Wajir - the Netherlands.
John is de leider van het dagcentrum voor bejaarden (Grannies) en is verbonden aan de katholieke
parochie (vroeger missiepost) van Wajir en Abdi representeert de grotendeels islamitische bevolking
en is daarnaast ons contact met de lokale overheid. Abdi is van jongs af aan vredeswerker geweest
en werd nu uitgenodigd om in Naikuru te helpen bij de voorbereidingen van de landelijke
verkiezingen.
Wij stimuleren de samenwerking tussen John en Abdi en bevorderen hiermee de vrede en het
onderlinge vertrouwen tussen de religies: katholiek enerzijds en de moslimgemeenschap anderzijds.

Bij de foto’s:
Eerste rij vlnr:
•

•
•
•

John King’Ori, hij heeft het werk van Zuster Teresanne voortgezet. Hij leidt het dagcentrum voor
bejaarden en is vanuit de Katholieke parochie onze tweede contactpersoon. Doet ook veel aan
herbebossing en herbeplanting.
Fatuma, zij is poliopatiënte en is nu lid van het parlement.
Abdi Dagane, werkt nu voor de Verenigde Naties in Somalië
Zuster Teresanne, een Italaanse oecumenische religieuze. Heeft de huisartsen in 1995
opgevangen en werd onze eerste contactpersoon.

Tweede rij vlnr:
•
•

Habiba, ‘moeder van Wajir’, voorzitster van DAWN, alom gerespecteerd omdat zij veel
vooraanstaande mensen (ministers etc) les heeft gegeven. Vrouwenrechtenactiviste.
Dekha Ibrahim, initieerde en leidde de vredesbeweging in Wajir. Kreeg hiervoor belangrijke
vredesprijzen zoals de Right Livelihood Award.

•

Abdi Billow, onze belangrijkste partner. Was als jongen al lid van het vredescomité. Met hem
hebben we frequent contact.

Derde rij vlnr:
•
•
•

Sugow, poliopatit, is nu minister van onderwijs.
Sophia, vrouwenrechtenactiviste; geeft rechtshulp aan verkrachte meisjes en vrouwen.
Mwangi, komt uit West Kenia, is sleutelfiguur in de Katholieke parochie. Helpt ook bij uitdelen
van zaden en jonge planten.

Vierde rij vlnr
•
•
•

Abdi Farah, poliopatient, maakte eerst ‘blackstones’, werd later kapper en is nu succesvol
zakenman en voorzitter van een voetbalclub.
Ibrahim, werkte voor de projecten van de katholieke parochie; bouwde muurtjes om
waterputten.
Mr. Elyas, hoofd van onze eerste middelbare school. Is nu hoge ambtenaar op ministerie van
Onderwijs in Nairobi.

Wajir in 2021
Overzicht door Abdi Billow
2021 was een slecht jaar voor Wajir, voor Kenia en eigenlijk voor de hele wereld door het voort duren
van de Corona-epideme. Dit droeg bij aan een wereldwijde negatieve economische groei waardoor
veel families werden getroffen. Wajir kende talloze gerapporteerde gevallen van covid-19 waarvan
tientallen mensen het leven verloren. Veel gevallen werden niet eens bij het ziekenhuis of de
gezondheidsautoriteiten gemeld.
Gedurende dit jaar heerste droogte waarbij veel families en huishoudens in Wajir en andere landelijke
gebieden werden getroffen en dat leidde tot sterfte onder het vee en de wilde dieren.
Onderwijs
De gevolgen van het vertrek van leraren afkomstig uit andere regio’s en de weinig beschikbare lokale
docenten zijn nog steeds voelbaar. Veel scholen zijn onderbezet en studenten moeten onder moeilijke
omstandigheden verder studeren waardoor de studieresultaten in 2021 heel matig waren.
De studieresultaten in 2021 waren mager. Na het vertrek van leraren van elders moesten de scholen
het doen met de weinige beschikbare lokale docenten. Veel studenten dreigen de school te moeten
verlaten door gebrek aan schoolgeld. Omdat de koopkracht van veel ouders verminderd is kunnen zij
het onderwijs niet meer betalen. De overheid gaat wel door met het ontwikkelen van de
infrastructuur.
Wat mijzelf betreft: na 10 jaar heb ik mij reglementair teruggetrokken als voorzitter van het
schoolbestuur.
Economie
Velen verloren hun baan ten gevolge van bedrijfssluitingen door lockdowns en avondklok.
Samen met droogte zorgde dit alles voor een slechte economie met verlies van koopkracht voor veel
mensen. De droogte trof veel huishoudens omdat zij hun belangrijkste economische steunpilaren
verloren en vaak werkloos werden: de mensen in Wajir zijn voor hun economie afhankelijk van hun
veestapel.
Velen hebben dan ook hun inkomen verloren en leven in armoede in de buiten gebieden.
Het resterende vee is te zwak om een goede marktwaarde te hebben. De koopkracht van de mensen
is vervlogen.

Veiligheid
Ook de veiligheid was niet goed. Langs de grens met Somalië verloren vier reizigers het leven toen
hun voertuig over een bermbom reed, die door Al-Shabaab was geplaatst en ook werden in
december twee oudsten ontvoerd. Ten gevolge van de schaarste door de droogte ontstond een
gespannen verhouding tussen groepen mensen langs de grenzen tussen de provincies Wajir, Isiolo en
Marsabit, waarbij tientallen hun leven verloren en tallozen gewond raakten.
De situatie is momenteel gespannen door de komende verkiezingen in Somalië en de spanning tussen
Kenia en Somalië.
Landbouw
De langverwachte regens in oktober-december bleven opnieuw uit en daardoor hebben veel boeren
hun akkers in de steek moeten laten omdat zij door gebrek aan brandstof voor hun generatoren hun
akkers niet langer konden irrigeren. Met de veeteelt ging ook al slecht omdat dieren als kamelen,
runderen en geiten zo verzwakt waren dat zij geen goede prijs meer opbrachten.
Vrouwenbesnijdenis FGM
Vrouwen die hun activiteiten bij vrouwenbesnijdenis hadden gestaakt werden door de Haella
Stichting geholpen met generatoren en zijn nu overgegaan naar kleinschalige landbouw.
De lokale overheid van Wajir was niet erg behulpzaam omdat zij het meeste geld spendeerde aan
gezondheidszorg terwijl andere sectoren, en met name aandacht voor de droogteproblemen, feitelijk
genegeerd werden.
In december 2021 heeft de Haella Stichting voor 50 vooraanstaande vrouwen een training mogelijk
gemaakt voor de strijd tegen vrouwenbesnijdenis. Een tweede training vond plaats voor religieuze
leiders.
Samenvatting
2021 was voor Wajir geen goed jaar omdat het leed onder veel rampen als droogte en watergebrek.

Activiteiten in de regio.
Onze stichting heeft zich al jaren bekommerd om een arme buitenwijk (bulla) van Wajir, Makaror
geheten. Vanwege stammenstrijd in een centraler deel van Kenia kwamen destijds vluchtelingen
berooid aan in Wajir. Sinds die tijd hebben we daar een basisschool, een gezondheidscentrum, een
verloskundekliniek en een middelbare school (recent met nieuwe meisjestoiletten) kunnen
oprichten.
Die school heeft ook een bibliotheek kunnen bouwen, een fraai gebouw. Op de foto’s van de opening
van de bibliotheek door een topambtenaar van het landelijk ministerie (Mr. Elyas, een oude bekende
van ons) zagen we hoe goed de bomen rond de school waren gegroeid; belangrijk voor voldoende
schaduw voor een aangenaam klimaat! Destijds kregen nieuwe leerlingen een stek van een boom die
zij twee jaar lang moesten begieten. De leerling met de grootste boom kreeg een prijs. De bomen zijn
nu belangrijk voor voldoende schaduw en voor een aangenaam klimaat rond de school.

Aan de inrichting van de bibliotheek ontbraken nog een aantal zaken zoals meubels, computers,
boeken etc. Samen met Abdi hebben we hiervoor een projectvoorstel opgesteld waarin ook een
functie van het gebouw ten behoeve van de bevolking is opgenomen zoals bijeenkomsten, cursussen
en trainingen. Dankzij de CCHO is de bibliotheek nu van de nodige inrichting en materialen voorzien.

De droogte was en is rampzalig. De beelden van massale sterfte onder het vee en de wilde dieren
maken diepe indruk. Dank zij een weldoener uit Wilnis konden we noodhulp bieden aan zwakkeren
en bejaarden. Tevens konden we Abdi en John helpen met een grote watertank zodat de
waterdistributie veel efficiënter kon plaatsvinden. Verder heeft de stichting ook uit eigen middelen
geld gestuurd voor voedselhulp en voor het uitdiepen en overkappen van waterputten. Door de
heersende droogte in Wajir zijn de bestaande waterputten heel belangrijk.
De opbrengst van Wandelen voor Water 2021 (zie hieronder) wordt bestemd om nog vijf
waterputten te verdiepen en af te dekken. Daarnaast worden er twee regenwatertanks gebouwd om
-als het gaat regenen- dit water op te vangen zodat het niet direct weer wegvloeit richting de oceaan.
Verder komen er vier toiletten voor gemeenschappelijk gebruik; dit gaat de kwaliteit van het
drinkwater verbeteren. Met goede voorlichting over hygiëne hopen we dat dit de gezondheid van de
bewoners ten goede komt.

Contacten en activiteiten in Nederland
De corona epidemie heeft ons dit jaar ook weer parten gespeeld.
Drie evenementen in Wilnis werden door Corona geannuleerd: de Nieuwjaarsreceptie en de zomeren najaarsmarkten.
De Rotary Club Vinkeveen-Abcoude kon door Corona hun jaarlijkse benefietconcert niet door laten
gaan. In plaats daarvan heeft de club een online concert georganiseerd door leden van het Koninklijk
Concertgebouw Orkest en een Ghanese musicus. De helft van de opbrengst werd aan onze stichting
geschonken.
Partin, de organisatie voor het Particulier Initiatief heeft op 22 juni een ‘webinar’ gehouden over
landbouw. Partin heeft ons gevraagd om hieraan een bijdrage te leveren en wel over de commerciële
aspecten hiervan, het zogenaamde ‘vermarkten’ van de agrarische producten. Wij konden hierbij
dankbaar gebruik maken van de materialen die waren gebruikt bij de training hierover die, dank zij
de CCHO, aan boeren in Wajir kon worden gegeven. Ook is de ‘Economy of Love’ genoemd die door
de organisatie SEKEM in Egypte wordt gepropageerd.
In 2020 kon ‘Wandelen voor Water’ niet doorgaan en dat leek dit voorjaar ook weer te gebeuren.
Des te verheugender was het dat in het najaar van 2021 wel weer ruimte was voor deze actie. Eerst
werden in de week van 10 oktober lessen gegeven aan de kinderen van de groepen 7 en 8 van
basisscholen in Wilnis en Vinkeveen.
In die éne les komen tal van aspecten naar voren zoals: wat is veilig drinkwater, hoe komen wij er
aan, hoe is de regencyclus, en hoe is dat voor mensen in tropische landen, wat zijn de gevaren van
onzuiver drinkwater, hoe leven mensen in Wajir, hoe leven nomaden, hoe ziet droogte er uit, hoe is
het leven met stamme, hoe is de relatie tussen politiek en religie, hoe belangrijk is vrede, hoe is het
leven voor vrouwen etc. Zelfs kwam het precaire onderwerp van vrouwenbesnijdenis eenmaal ter
sprake… De lessen waren opnieuw een leuke ervaring en uit de reacties bleek dat die lessen op prijs
werden gesteld. De Rotary Club Vinkeveen-Abcoude heeft ook dit keer de organisatie van het
evenement op zich genomen en op 1 november werd er gewandeld. Onderweg kregen de 221
leerlingen gezonde versnaperingen van de Jumbo uit Vinkeveen, waarvoor hartelijk dank. De
opbrengst ad € 5342,= werd door de Wilde Ganzen aangevuld tot € 8000,= en naar Wajir
overgemaakt.

Op 11 oktober hebben wij een lezing gehouden voor de Rotary Club Vinkeveen-Abcoude. De leden
waren met name geïnteresseerd hoe Wajir er in 2021 uitziet. Men was onder de indruk over de
enorme vooruitgang en ontwikkeling die Wajir heeft doorgemaakt.
Op 21 oktober hebben wij een lezing gehouden voor de bejaarden in Wilnis.
Tijdens de kerstnachtdienst in de Ontmoetingskerk in Wilnis mochten wij een toelichting geven op de
collecte voor Wajir.

Eind 2021 zijn wij benaderd door de Wilde Ganzen. Zij willen hun werkwijze aanpassen van steunen
van afzonderlijke projecten naar een meer holistische benadering van samenhangende projecten
met een langere looptijd. Nolens volens heeft onze stichting altijd op deze manier gewerkt: er was
zo’n grote misère op zoveel terreinen dat wij in korte tijd een portefeuille vol met projecten hadden
op diverse terreinen. Bovendien waren er nauwelijks collega NGO’s in Wajir en als die er al waren
waren zij ook weer snel vertrokken. Van een goede samenwerking en taakverdeling kon helaas dan
ook geen sprake zijn. Dit was zeker een groot nadeel en de achilleshiel voor onze stichting, maar
anderzijds kregen wij daardoor wel contact met veel personen uit diverse disciplines. Dit leidde in
2006 tot de oprichting van DAWN. Wij hopen dat wij onze ervaringen en contacten in Wajir kunnen
combineren met de expertise en de relaties van de Wilde Ganzen om tot grotere vooruitgang te
kunnen komen.
Dromen hebben wij ook: wij hopen om op enig moment voldoende middelen te krijgen om een
onderzoek te kunnen laten doen naar een goed watermanagement om droogte (en soms
wateroverlast) te kunnen beheersen. Verder hopen wij dat de ontwikkeling in Wajir zo positief is dat
het een uitstraling heeft naar de wijde omgeving zoals naar Somalië en de andere droge gebieden in
Noord Kenia.

Financiën
In 2021 waren de inkomsten van de stichting € 39.913.
De uitgaven waren € 41.229 waarvan € 1.026 aan onkosten.
Aan de projecten werd € 40.203 besteed.
Er werd € 1.316 aan de reserves onttrokken.
Na goedkeuring door het bestuur zal de jaarrekening op de website worden gepubliceerd.

U allen die de afgelopen 25 jaar onze stichting hebben
gesteund willen wij heel hartelijk danken.

