Stichting Stuur een Masai kind naar school - Nieuwsbrief - Oktober 2017
The Mud House Children’s Foundation
De continuïteit van de opleiding van de door onze stichting gesponsorde kinderen wordt ook
gewaarborgd door “The Mud House Children’s Foundation”, de Britse liefdadigheidsinstelling, die in
Sakala (vlakbij Wasso) de Bright English Medium school flink ondersteunt. In september 2017 hebben
we twee bestuurders van The Mud House Children’s Foundation in Amsterdam ontmoet voor
overleg. Zelf hopen wij weer op eigen kosten per einde 2017 of begin 2018 de kinderen in Tanzania
te bezoeken.
Status
Na de oprichting van de stichting in januari 2017 worden voor het nieuwe schooljaar (start medio
januari) op dit moment vijf kinderen in staat gesteld om op de Bright school naar school te gaan en
daar gedurende de schoolperiodes ook te verblijven (boarding). Gestart in Pre-Primary zijn: Oloningo
(♂), Panin (♂), Muteno (♀) en Koseno (♀). In het Swahili praten, lezen en schrijven moet door hen, die
alleen de Masai taal spraken, vanaf de basis worden aangeleerd. Maar ook op dit niveau wordt al
gestart met wat Engels. Joyce (♀), die haar zeer ernstige brandwonden opgelopen in 2014 heeft
overleeft, wordt door Fred en Tijda al sinds 2015 gesponsord en zit nu in de derde klas van Bright.
Met haar littekens en gezondheid gaat het gelukkig nu goed. Zij spreekt al bijzonder goed Engels. Ook
de andere kinderen doen het goed. Muteno en Koseno komen beiden uit het dorp Olosoito, op vijf
uur rijden vanuit Wasso. Zij behoren daar tot de armste families. Panin is erg blij met zijn
studiemogelijkheid en is hardwerkend. Zijn vader werkt voor The Mud House Children’s Foundation
als nachtwaker en is erg betrokken met de educatie van Masai kinderen.
Enkele Masai ouders hebben nu zelf stappen gezet om de boarding faciliteiten sterk te verbeteren.
Een rijke goed opgeleide Masai heeft daartoe gratis een gebouw in bruikleen gegeven. Met steun van
The Mud House Children’s Foundation zijn de slaapzalen, keuken, douches en toiletten aangepakt.
Dit gebouw heet nu het “Sakala Maasai Hostel” en is gelegen op loopafstand van de school. Een
belangrijke stap voor deze Masai in zelfbeschikking en controle is daarmee gezet.
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Promotie activiteiten
02-09-2017
Promotiestand in de Laanstraat op de vrijwilligersmarkt tijdens het Cultureel Festival
in Baarn. Leuke en goede contacten gelegd die al hebben geleid tot een substantiële ondersteuning
van ons stichtingsdoel.

05-09-2017
Presentatie gegeven tijdens de wekelijkse bijeenkomst van de maatschappelijk zeer
betrokken Rotaryclub Soest-Baarn. Vanwege het te persoonsgebonden zijn van de activiteiten van de
stichting kan ons verzoek om financiële ondersteuning jammer genoeg niet door RC SB worden
gehonoreerd. (03-10-2017)
Overleg met The Mud House Children’s Foundation
14-09-2017
17-09-2017
02-10-2017

Ontmoeting met Sylvia Goodall (moeder van Nicky Jarman) in Amsterdam.
Ontmoeting met Nicky Jarman en twee trustees in Monnickendam.
Ontmoeting Fred en Tijda met Nicky en Sylvia tijdens vakantie in Parijs.
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Recente foto’s van de door de stichting gesponsorde kinderen

Joyce

Korseno

Muteno

Panin

Oloningo
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