
Stichting Stuur een Masai kind naar school, Koninginnelaan 24-02, 3762 DE, Soest / KvK: 67768792 / ANBI / IBAN NL78ABNA 0537919058 
www.stuureenmasaikindnaarschool.nl / info@stuureenmasaikindnaarschool.nl / Facebook: Masaikindnaarschool                                pag. 1 

 

Nieuwsbrief 2020 
 

Beste vriend van onze stichting 
 

 
Sakala - Bright English Medium School - Joyce (bovenaan 3e van links) 

 
Wat een ongewoon jaar hebben we tot nu toe gehad. 
Ons (Fred & Tijda) laatste bezoek aan Wasso in Tanzania was in november 2019. In maart 2020 was 
daar nog een team met vrijwilligers van de Engelse Mud House Children's Foundation (MHCF), maar 
die konden nog net op tijd, voordat in Europa de Corona lockdown werd afgekondigd, Wasso en 
Tanzania weer verlaten. En nu is wellicht de situatie in Afrika veiliger dan hier in Europa. Meer dan 
35% van de bevolking in Tanzania en Kenia valt in de leeftijdsgroep van 15-35 jaar. Ook blijken 
Afrikaanse mensen meer weerstand te hebben opgebouwd tegen infectieziekten. 
In Tanzania zijn de scholen gesloten geweest vanaf midden maart tot aan juli. De meeste kinderen 
zijn in die tijd terug naar hun huis gegaan. Er zijn geen  COVID-19 gevallen gemeld op de scholen (in 
het Wasso district) in Tanzania. 
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Sponsor een Masai kind 
 

 
Onze gesponsorde kinderen op het terrein van de MHCF blij met het door ons gemaakte fotoalbum met foto’s uit 
november 2019 en de in Nederland aangeschafte vingerpopjes. Alles meegebracht door de Engelsen in maart 2020. 
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Tanzania 
De negen gesponsorde kinderen op Bright doen het allen goed. Het is afwachten welke individuele 
resultaten worden gehaald op het einde van het schooljaar medio december 2020. 
Een mogelijke operatie voor Joyce (scoliose) en Naiduya (hand) zit er dit jaar, mede door de Corona 
perikelen, niet meer in. Mochten de afdrachten aan de MHCF voor studie en verblijf in Sakala minder 
hoog uitvallen vanwege de Corona onderbreking, dan zal het overgebleven sponsorgeld aan de 
reserve van de Stichting worden toegevoegd zodat Lowasa (nu nog zonder sponsor) zijn opleiding 
kan voortzetten. 
 
Ruth Kayeyo is begin 2020 op het SILA college in Arusha voor het tweede en laatste leerjaar Hotel 
Management begonnen. Onduidelijk is wat de gevolgen zijn geweest van haar studie-onderbreking 
vanwege de Corona. Wel geven scholen extra lessen om de opgelopen leerachterstand in te lopen. 

 

Kenia 
Vrij snel nadat Wilison Kaiwas, Julia Kiu en Charity Sintalo voor het eerst naar de lagere school zijn 
gegaan, werden alle scholen in Kenia gesloten vanwege de Corona maatregelen. Grote klassen, met 
soms wel meer dan 50 kinderen per klas, geven een te groot risico. Omdat de scholen in Kenia pas in 
januari 2021 weer opengaan, is dit jaar verdere studiesponsoring niet meer nodig. Niet gebruikt 
sponsorgeld gaat naar de algemene reserve bestemd voor onze toekomstige sponsoring in Kenia. 
 

Dank 
Wij en alle gesponsorde kinderen danken u voor uw ondersteuning. 

 
 

 
Sakala, Tanzania - november 2019 
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Sakala, Tanzania - Bright school 
Prepareren muren voorafgaand aan schilderwerk 

 

 
Sakala, Tanzania - Bright school 
Lokaal met opgeknapte muren 

 
Oloolaimutia, Kenia - Oloolaimutia Primary school 

 
Oloolaimutia, Kenia 
Van links naar rechts: Wilison, Julia en Charity. 

 


