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NIEUWSBRIEF  KWALE  KENIA 

 

 
 
In 2003 is de Stichting Gehandicapten Kwale opgericht vanuit het Leidse Speciaal Onderwijs. Deze 
stichting stelt als doel: 

 het realiseren van voorzieningen en accommodaties voor gehandicapte jeugdigen in 

Kenia; 
 stimuleren van een passend onderwijsaanbod; 
 bevorderen van Speciaal Onderwijs. 
 kennisdeling door uitwisseling en Nederlandse studenten in Kenia stage te laten lopen 

De doelen willen we bereiken door:  
 het verwerven van gelden en goederen; 
 samen te werken met organisaties die hetzelfde doel nastreven; 
 regelmatig de projecten te laten bezoeken door professionals/vrijwilligers/stagiaires.  

 

 

WEBSITE: www.sgkwale.nl 

 

Uit het bestuur: 
Na oprichting en vele jaren bestuurswerk hebben Hedy Weijtens en Annelies 
Kuijper besloten te stoppen met hun bestuurlijke taken in onze stichting. De 

stichting is hen dankbaar voor al het werk dat zij hebben verricht de afgelopen 
13 jaar. Zij blijven gelukkig wel lid van de ‘werkgroep Kenia’ en dus actief voor 

Kwale. 

 
(Annelies in geel en Hedy geheel rechts in Makobe 

 

We hebben gelukkig ook vervangers gevonden. De huidige samenstelling van het 
bestuur is: Monica Aartsma (Hogeschool Leiden), Piet Klein (De Waterlelie),  

Stijnie de Graaf en Iepe Roosjen (beiden van st. Speciaal Onderwijs 
Leiden e.o.). Daarmee is het nieuwe bestuur compleet. 
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Bezoek uit Kenia 
 

Tussen 4 en 12 april zijn twee Keniaanse collega’s op werkbezoek geweest.  
Al jaren hebben onze Leidse scholen een binding met de regio Kwale in Kenia.  

Een week lang hebben we onze gasten ondergedompeld in ons onderwijs. 
Reguliere scholen zijn bezocht: De Koningin Juliana school in Leiderdorp en het 
Vlietland College. Maar vooral speciale scholen: De Weerklank, De Thermiek, 

Korte Vlietschool en De Waterlelie.  
We hebben het Naomi Sesi van de speciale unit in Makobe en Elijah Musili van de 

Makaela stichting (meerdere scholen voor regulier onderwijs in en rond Ukunda) 
bijzonder naar hun zin gemaakt. Ze zijn zeer onder de indruk van ons onderwijs 
en onze scholen. Vooral van onze ‘equipment’; alle materialen die wij tot onze 

beschikking hebben en van ons uitgangspunt dat ieder kind zowel in regulier als 
in speciaal onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.   

Tevens brachten zij een bezoek aan Hogeschool Leiden. Daar hebben ze oude en 
nieuwe stagiaires (PABO en SPH) ontmoet. 

 
Ze waren onder de indruk van de vriendelijkheid en gastvrijheid die ze overal ten 
deel viel. Ze hebben een goede indruk gekregen van ons onderwijs. 

 

 
Naomi Sesi en Elijah Musili op bezoek bij De Thermiek 
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Milalani 

Uit de brief aan de special needs unit in Milalani: 

 Dear Mr Joshua N. Mtawa 

It is with great pleasure that I can inform you and the headmaster of the Primary 
School of Milalani that the sponsoractivities in Holland for Milalani have been very 

successful.   
There has been raised enough money to build : 

- Outside kitchen with storage ; 

- Dining Hall ; 
- Toilets for girls and for boys. 

 
Deze sponsorbijdrage is van stichting Tamarinde. 
 

Huidige situatie: 
 

   
 

‘keuken’  ‘toiletten’    leerlingen 
 

 
De verbouwing is net begonnen:  
 

 
Nieuwe keuken in aanbouw 

 
 

Voor de verdere inrichting van de school: les-, keuken- en slaap materialen 
organiseert de werkgroep Kwale: 
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SPONSOR DINER KWALE   

 
Woensdagavond 22 juni  

Tijd: 18.00-21.00 uur 
Plaats Korte Vlietschool  

locatie Donizettilaan 1 Leiden 
 

f je 

heerlijke Oost  
Kom gezellig met vrienden, collega’s of 

familie Aziatisch eten.  
Kosten: €20,- per couvert.  

Tafel van 6 personen kost je slechts €100,-  
Drankjes niet inbegrepen, maar voor een redelijke prijs. 
 

Aanmelden voor 15 juni bij administratie@st-sol.nl ovv Kwale-
avond en het aantal personen.  
prijs.  

mailto:administratie@st-sol.nl
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