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Stichting 
Stuur een Masai kind naar school 
 
De stichting is opgericht in 2017 en heeft als werkterrein Tanzania en 
Kenia. 
Het doel van de stichting is de scholing van kansarme Masai kinderen. 
Daardoor versterken ze niet alleen hun persoonlijke positie maar ook 
die van het Masai volk.  
 
Wat doen we? 
De stichting ondersteunt kansarme Masai kinderen in de afgelegen 
dorpen in het noorden van Tanzania en het zuiden van Kenia. Met uw 
donatie maakt u het hen mogelijk om (weer) naar school te gaan. Zo 
voorkomen we ook kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis (FGM) en 
zijn er voor de jongens later meer mogelijkheden dan alleen koeien 
en geiten hoeden. 
 

De stichting zoekt donateurs voor haar scholingsprojecten in 
Kenia en Tanzania 
 
Naast de gesponsorde Masai kinderen op de lagere school in Sakala in 
het noorden van Tanzania worden ook Masai kinderen op de lagere 
school in het dorp Oloolaimutia in het zuiden van Kenia gesponsord. 
De stichting werkt nauw samen met lokale vertegenwoordigers en 
controleert de voortgang en kwaliteit van de studie en de gezondheid 
van de kinderen. In de nabije toekomst zullen een aantal kinderen 
ook een middelbare schoolopleiding willen gaan volgen. Net zoals 
Joyce die na Sakala in Arusha daarmee per januari 2022 is begonnen. 
 
U kunt ons helpen met een gift/donatie of sponsoring van een kind. 
 
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. 
(ANBI) 

 
Debora, Ester, Ezekiel, Joyce, Kosena, Lowasa, Mussa, Muteno, 
Neema, Naiduya, Panin, Oloningo, Willison in Tanzania en Charity, 
Francis, Julia en Wilson in Kenia zijn u dankbaar. 
 
 
 



  Verhalen 
 

Naiduya - juni 2018 Oloningo - november 2016 
 

Naiduya 
 

Oloningo 
Naiduya, geboren in 2010, is een meisje 
met een lichte fysieke handicap. Door 
toedoen van de stichting is zij in de 
tweede helft van 2018 met haar 
scholing begonnen. 
In de afgelopen jaren is zij van een 
verlegen meisje veranderd in een 
slimme meid, die ook bij het voetballen 
er vol voor gaat. 
Zij gaat in januari 2022 naar de vijfde 
klas van de Bright English Medium 
School in Sakala in Tanzania. 

Deze Masai jongen lag in 2014 een half 
jaar lang in het ziekenhuis vanwege 
ernstige brandwonden aan zijn 
rechterarm. Het herstel van zijn 
wonden is gelukkig goed verlopen. In 
2016 hebben we een bezoek gebracht 
aan een afgelegen nederzetting (boma) 
waar hij iedere dag alleen bezig was 
met het hoeden van vee. Hij maakte 
toen op ons een ongelukkige en 
ondervoede indruk. In overleg met de 
familie werd besloten hem een kans te 
geven om naar school te gaan. In 2017 
is hij begonnen in de kleuterklas van de 
Bright school in Sakala. Daar is hij toen 
voor het eerst begonnen met leren 
tellen en met Swahili en Engels. 
Oloningo gaat in 2022 als 12-jarige 
alweer naar de vierde klas. 
 

Naiduya (in het midden) op school - oktober 2021 Oloningo - oktober 2021 
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Koninginnelaan 24-02, 3762 DE, Soest 
info@stuureenmasaikindnaarschool.nl 
 
Bezoek onze website! 
Volg, like en deel ons op Facebook en 
Instagram. 
Stuur deze folder door. Alvast bedankt. 
 
Facebook: @Masaikindnaarschool 
Instagram: masaikindnaarschool 
 
Doneer: 

www.stuureenmasaikindnaarschool.nl 
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