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Kidshare opent 6 scholen in Kenia 

Van 26 mei tm 8 juni waren we in Kenia en hebben 6 scholen feestelijk geopend. We waren er enkele dagen met een 

delegatie van stichting Wilde Ganzen. Als hoofdsponsor bezochten zij een paar projecten en spraken met onze 

Keniaanse partner African Divine Church (ADC), de kerk van de armen. 

In Nederland hebben we samengewerkt met Basisschool De Ark uit Haarlem  (Kisumu) Het Zernike College uit Zuidlaren 

(Lukayu), voetbalvereniging DSS uit Haarlem (Tolilet), De Kring Haarlem uit Haarlem (Serelwe), het Haarlem College 

(Viyalo) en Koningin Emmaschool uit Haarlem (Gambaragai).  
De afgelopen jaren hebben deze scholen en een vereniging (DSS) in samenwerking met Kidshare Foundation 

activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen, met als doel het bouwen van een school in een dorp in West Kenia, 

waar nog geen school was. Kidshare stelt als voorwaarde dat de betrokken ouders van deze scholen ook 10% bijdragen 

aan het project. Dat kan door te helpen met de bouw of het leveren van materialen, zoals stenen en zand.  

Kidshare heeft daarna gelden geworven bij vermogensfondsen, en is gesteund door onze hoofdsponsor Wilde Ganzen.  

Het ministerie van Onderwijs in Kenia heeft de nieuwe scholen geïnspecteerd en goedgekeurd. Daardoor zijn er nu ook 

betaalde leerkrachten en een betaalde directeur aangesteld. Kidshare heeft zich met haar lokale partner ingezet om 

voedselprogramma’s op te starten zodat de kinderen op school een lunch krijgen.  

 

 
       

Bezoek kostschool Tigoi en 6 van de TOP girls 
Ook bezochten we een kostschool voor meisjes in Tigoi. Op deze school volgen 6 slimme meisjes een middelbare 

schoolopleiding. Kidshare sponsort deze meisjes, waarvan de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Vorig jaar 

hebben 23 lopers voor Kidshare meegedaan aan de halve marathon van Amsterdam , waardoor nu 20 meisjes een 

middelbare schoolopleiding volgen. Ook dit jaar lopen we weer met 2 teams de 21 km van Amsterdam. Wil je mee doen? 

Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar! 

 

Middelbare school in Aligula 

Op 30 mei hebben we een middelbare school in Aligula bezocht ten noorden van Kakamega. Het is een school met zes 

lokalen, opgezet door de overheid en de bevolking. Er zijn veel te weinig middelbare scholen in Kenia. De school groeit 
dan ook hard. Het is goed te weten dat deze school voor langere tijd is geadopteerd door de Christelijke Scholen 

Gemeenschap Dingstede uit Meppel. Er is nog veel nodig zoals nog eens 4 extra lokalen, een scheikundelab, een 



eetlokaal, lerarenkamer, computerlokaal en een bibliotheek. Het is een meerjarenproject dat gefaseerd zal moeten 
worden uitgevoerd. 

 

Waterproject 

Op 31 mei hebben we een bespreking gehad met de minister van water van de county Vihiga. De county kun je 

vergelijken met een provincie. Het doel van dit waterproject is om in 15 dorpen in Vihiga schoon waterbronnen aan te 

leggen voor 10.000 bewoners. ADC heeft samen met de county deze 15 dorpen  geselecteerd waar de mensen het 

meest dringend schoon drinkwater nodig hebben. Kidshare heeft er bij ADC op aan gedrongen dat ze ook bij de county 

zelf een financiele bijdrage zouden vragen. De bisschop van ADC heeft toen een brief gestuurd aan hen en gevraagd om 

een bijdrage. Tijdens het gesprek op 31 mei zei de minister van water dat ze een forse bijdrage van €16.000 zouden 
doen voor dit mooie project. Dat is een prachtig resultaat! Dit project wordt gesponsord door de Haarlemse Kerken en 

het Clavis Ensemble uit Haarlem. 

 

 
 

"Koningsdag" in Koiban 

Op 3 juni bezocht Kidshare met Wilde ganzen het dorp Koiban in Nandi county. Er is een school die bestaat uit 4 

klaslokalen van leem en heeft 75 wezen en 25 mindervalide kinderen. De afgelopen jaren hebben de twee oprichters van 

de school 3000 gezinnen bezocht in de weekenden. Ze hebben zo bijna 300 gehandicapte kinderen getraceerd de niet 

naar school gaan. De school heeft inmiddels gespecialiseerde en betaalde leerkrachten. Om de gehandicapte kinderen 

onderwijs te kunnen geven zijn aanpassingen en veel hulpmiddelen nodig. Kidshare wil met ADC en Wilde Ganzen een 
centrum voor gehandicapte kinderen realiseren. We worden daarbij gesteund door de Haarlemse Kerken. Het is een 

omvangrijk project en vormt een grote uitdaging. Vandaag kwam er steun van de overheid. De gouverneur van de county 

Nandi bezocht Koiban en zegde niet alleen financiële steun toe, doch wilde ook beschermheer worden van het centrum. 

Zo werd het een soort "Koningsdag" in Koiban. 

 

Change the Game 

Vorig jaar volgden twee leiders van ADC een opleiding ‘Mobilising Support’ in Nairobi, met als doel om vanuit de 

organisatie in Kenia zelf effectief fondsen te kunnen werven. De training is een onderdeel van de Change the game 

Academy, die is opgezet door Wilde Ganzen in samenwerking met KCDF (Kenya Community Development Foundation). 
De opleiding werd betaald door Kidshare, Wilde ganzen en ADC. De twee cursisten van ADC hebben hun kennis 

gedeeld met de staf van ADC. Samen hebben ze in Kenia fondsen geworven voor de middelbare schoolopleiding van 12 

kinderen, een goed voorbeeld van empowerment. Op 4 juni hadden we een mini conferentie met hoofden van 

basisscholen. We hoorden van hen voorbeelden uit de praktijk hoe ze steun proberen te krijgen van de overheid voor de 

uitbreiding van hun school. In sommige gevallen lukt dat, in andere niet. De deelnemers leerden zo van elkaar.  

 

 
 

 

 



Tungiasis in Ikonza 
Op zondag 5 juni bezocht Kidshare met Wilde Ganzen en ADC  een school in Ikonza. 124 leerlingen zitten bij elkaar in 

lemen hutten met zand op de vloer. Jiggers zijn agressieve zandvlooien. Zij hebben vrij  spel en zorgen voor pijnlijke 

ontstoken voeten en veroorzaken de ziekte Tungiasis, een bacteriële huidziekte. De jiggers worden tijdelijk verjaagd door 

cowdung (koeienstront) op de vloer van de lokalen te smeren. De bewoners zijn zeer gemotiveerd en hebben zelf al veel 

bouwmaterialen verzameld voor een stenen schoolgebouw. Die zal een vloer van cement hebben zodat de kinderen 

geen last meer hebben van jiggers. De patroon van de school is een parlementslid, naar wie de school is genoemd. Hij 

was aanwezig en heeft zijn steun toegezegd.  

 

 
 

         
Op 8 juni nemen we afscheid van onze partner ADC en reizen via Nairobi door naar Lilongwe de hoofdstad van Malawi : 

The warm heart of Africa.  Onderweg passeren we de TOP van Afrika: de Kilimanjaro.  

 

Malawi: droog en arm en kansrijk 

In Malawi maken we kennis met organisaties, waarmee we mogelijk willen gaan samenwerken. Kidshare is aangekomen 

in Lilongwe hoofdstad van Malawi. We werden hartelijk onthaald door Emily en haar man Robert. Emily en Robert staan 

aan de leiding van Participatory Rural Development Organisation (PRDO), een kleine NGO met slagkracht en een goede 

organisatie. Zij werken met Unicef en de UNHCR o.a. in drie grote kampen met 50.000 vluchtelingen . Zij zorgen voor 

voedsel, schoon water, veiligheid voor vrouwen en meisjes. Zelf werken ze in 9 districten, op het platteland. Ze bouwden 
al 6 Child Based Care Centres  (CBCC), dat zijn kleuterscholen met inentingsprogramma's, medische hulp en ze zorgen 

voor waterputten. De bevolking draagt 25% bij in arbeid en materiaal, zoals stenen en zand en geeft onderdak en 

voedsel aan de kleuterleidsters, die hier ‘caregivers ’ heten.  

 

Malawi heeft 17 miljoen inwoners en is met een modaal jaarinkomen van $393 een van de armste landen ter wereld. In 

Malawi heeft het sinds januari niet geregend. Er is een tekort aan water en voedsel. Er zijn veel vluchtelingen uit 

oorlogsgebieden, de mensen hebben honger.  

 

We zijn vanaf het vliegveld meteen doorgereden naar een CBCC in MThifo, in 2010 opgericht met 50 kinderen. Nu zijn 
het er al 250. Deze kinderen van 3-7 jaar komen uit 5 omliggende dorpen en lopen soms 1 uur naar school. 30% is wees 

of halfwees. De school heeft een voedselprogramma en een waterput met schoonwater. PRDO heeft een schoolbestuur 

opgeleid, die het beheer volledig zelf uitvoert. De kinderen krijgen een maaltijd op school, voor veel van hen is het de 

enige eten dat ze op een dag krijgen.  De kleuterleidsters heten ‘caregivers’.  

 

 
 

 



Speciaal onderwijs in Malawi: een leraar op 500.000 inwoners. 
We bezochten een basisschool in MVera in het district Dowa. De school heeft 1089 leerlingen in groep 1 tm 8. Zij krijgen 

les van 27 leraren. Er zijn maar 8 klaslokalen. Veel kinderen krijgen buiten les onder een boom. Er zijn hier ook 70 

gehandicapte kinderen met beperkingen aan de ogen, oren en andere lichamelijke en geestelijke handicaps. Steven is 

de enige speciaal onderwijsleraar in het district. De hulpmiddelen, leermiddelen en boeken zijn schaars.  

   
 

'Under the tree classrooms' 

Op 10 juni waren we on Blantyre in Zuid Malawi. We trokken daar op met de World Alive Commission for Relief & 

Development (WACRAD), een onderdeel van een kerk, die zeer actief is in onderwijs in afgelegen gebieden. We 

bezochten een kleuterschool met een ‘under the tree classroom’ in Jossam bij Blantyre met 40 kinderen en 5 caregivers. 

Deze onbetaalde kleuterleidsters krijgen een beperkte training van 2 weken. De bevolking is zeer gemotiveerd. Hoewel 
de maisvelden verdord zijn is er toch een voedselprogramma en men toonde vol trots de 87.000 stenen, die men zelf 

gebakken had. Deze zijn bestemd voor een echt stenen gebouw, maar daar is nog meer geld voor nodig. Kidshare ziet 

dit als een waardevolle investering. Maar 47% van de kinderen in Malawi maakt de basi sschool af. Veel kinderen gaan 

niet naar een kleuterschool. De praktijk leert dat kinderen die wel op de kleuterschool hebben gezeten, makkelijk de 

basisschool doorlopen. Kidshare wil dan ook kleuterscholen gaan bouwen in Malawi. 

     

Ook de leraar heeft honger. 

Deze school in St. Luis is opgericht in 2013 en heeft 300 leerlingen verdeeld over klas 1 tm 6. We bezoeken de schoo l 

met Patricia en Julius van WACRAD. Julius is sponsorship officer van dit project. Er zijn 8 teachers, waarvan 2  opgeleid. 

De anderen hebben 4 jaar voortgezet onderwijs gevolgd. Er is geen elektriciteit. Alleen de leerkrachten hebben boeken 
en er is geen voedselprogramma. Schoon water komt uit het naastgelegen dorp, 2 km verderop. Er is al gestart met de 

bouw. We zien 2 half afgebouwde lokalen. Deze zijn gesponsord door het lokale parlementslid. Dat blijkt een 

verkiezingstruc te zijn. De fundering heeft hij voor de verkiezingen in 2013 aan laten leggen en in 2016 laat hij de school 

afbouwen nadat hij is herkozen. Dit is geen Nederland, maar Afrika en daarom werkt Kidshare in Afrika samen met 

kerken of NGO's. In de rieten klassen zitten kinderen op stapels stenen. Een van de teachers Rickson, geeft les aan 33 

kinderen van groep 3. Zijn salaris wordt betaald uit schoolgeld van de ouders en bedraagt 5000 kwacha/maand. Dat is 

omgerekend ruim €6, met een inflatie van 17,3%. Te weinig om van te leven. Ook Rickson heeft honger . 

 

  
 

Participatory Rural Development Organisation 
Robert Egolet heeft deze organisatie opgericht in 2000. Bij PRDO werken in totaal 57 medewerkers, waarvan 17 voor 

UNHCR in drie grote vluchtelingenkampen. De andere veertig in 9 districten en 4 op het hoofdkantoor. PRDO doet aan 

empowerment van de bevolking in 'remote places'. In deze vergeten gebieden heeft PRDO 10 basisscholen en 6 Child 

Based Care Centres aangelegd en 60 dorpen voorzien van sanitatie (water en toiletten). Daarbij trainen ze de bevolking 

en volgen het project nog 3 jaar. Ze leveren ‘food for work’ en zetten landbouwprojecten op, zoals de aanleg van tuinen 

en het fokken van kleinvee. Zo hebben ze na een cholerauitbraak op een markt toiletten aangelegd. Het beschikbare 

fonds was ruim voldoende om ook de markt te herbouwen. Deze is in enkele jaren uitgegroeid met 5000 farmers tot een 

van de grootste van de regio. Er zijn thans banken gevestigd en er worden microkredieten verstrekt.  



Na 10 jaar directeur te zijn geweest heeft hij het stokje overgedragen aan zijn vrouw Emily. Zij blijkt een boeg beeld te zijn 
voor veel vrouwen en is voorzitter van een landelijk NGO club, waardoor ze veel bereikt. Het zijn inspirerende en 

hardwerkende mensen, die hun land verder helpen. 

    

Nog een kleuterschool 

In MKoma (552 inwoners) bezochten we een kleuterschool met 127 kinderen. De school is door de bewoners gebouwd 

met hulp van PRDO. Er is een voedselprogramma, dat wordt gesponsord door de NGO ‘Feed the Children’. Er zijn 10 

caregivers, waarvan twee met een middelbare schoolopleiding en de overige hebben alleen basisschool. De regio omvat 

7 dorpen met 4500 inwoners. De dorpshoofden werken samen, waardoor de school kon worden gebouwd en er een 

voedselprogramma  is, waardoor de kinderen elke dag maispap krijgen.  Een keer in de maand is komt er een ‘assistant 
community health worker’ voorlichting geven over ondergewicht. Water is een grote zorg. De put in het dorp is 

opgedroogd, waardoor er dagelijks in een dorp 6 km verderop water gehaald moet worden. Dat zijn emmers van 20 liter, 

die de vrouwen op hun hoofd dragen. De inwoners hebben al meer dan 30.000 stenen gemaakt, waarmee de school kan 

worden uitgebreid. Het ontbreekt hier aan tafels, stoelen, leermiddelen en speelgoed. Ook hier is een overbevolkte 

basisschool op 1,5 km afstand, waar de leerkrachten een dubbele shift draaien.  

 

 

 
 

Impressie vluchtelingenkamp Dzaleka (regio midden Malawi) 

Op 13 juni hebben we met Robert van PRDO het UNHCR Kamp in Dzaleka bezocht. Het kamp telt 28.000 vluchtelingen 

uit omringende landen zoals Mozambique, Rwanda, Burundi, DR Congo en Somalië. PRDO verzorgt namen UNHCR de 

distributie van voedsel en goederen, zoals dekens en kleding, de aanleg en het onderhoud van toiletten en 

watervoorzieningen. Voor PRDO werken in het kamp 17 vaste krachten en 60 vrijwilligers. De vluchtelingen komen uit 

oorlogsgebieden, waar vaak ook nog honger en droogte heerst. Malawi is politiek stabiel. In het kamp zijn scholen, een 
ziekenhuis, een markt en veel ambachtslieden. De mensen wonen dicht op elkaar in lemen hutten. Het budget komt van 

NGO’s en alles is op rantsoen. We waren bij de uitgifte van goederen. Het was dringen geblazen. 

 

We zijn heel blij dat we naar Malawi zijn gegaan. We hebben twee nieuwe partnerorganisaties leren kennen die 

professioneel zijn en zeer goed werk verrichten. We hebben hen gevraagd budgetten voor kleuterscholen op te sturen 

aan ons. Kidshare ziet volop mogelijkheden nieuwe projecten te starten om zo veel van de armste kinderen een stevige 

basis te geven voor een beter leven! 

 

 

Bedankt voor uw aandacht 
Namens de stichting Kidshare Foundation 

Johan van den Tweel en Hans van Driel 

 

Stichting Kidshare foundation Ripperdapark 39,  2011KE HAARLEM The Netherlands  IBAN NL37 INGB 0004205371 

KvK 34372407  

Lees en kijk op     www.kidshare.nl 

Like ons op          www.facebook.com/kidshare.nl 

Sponsor ons op   www.pifworld.com/en/nonprofits/KidshareFoundation/1230 

Twitter             @kidshare_nl 
 

De beste manier om armoede te bestrijden is Onderwijs! (Nelson Mandela)  
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