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        Leiden, februari 2012 

 

 

 

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.  

De doelen willen we bereiken door:  

• het verwerven van gelden en goederen; 

• samen te werken met organisaties die hetzelfde doel nastreven; 

• tevens proberen we regelmatig de projecten te laten bezoeken door 

professionals/vrijwilligers.  

 

 

 

WEBSITE: www.sgkwale.nl 

(daar kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactioneel 

In oktober 2011 heeft een delegatie vanuit het speciaal en regulier onderwijs uit Leiden/Leiderdorp 

een bezoek gebracht aan het speciaal onderwijs in Kenia. In overleg met onze collega’s uit Kenia 

zijn workshops gehouden over gebruik van computers, onderhoud van groentetuinen, autisme en 

het maken van sieraden. Deze workshops waren een vervolg op de conferentie die in mei 2010 werd 

gehouden. De workshops vonden plaats in Kwale bij the School for the Deaf en the School for 

Mentally Handicapped. Ook in Makobe en het vergelegen Samburu zijn workshops gegeven. Voor 

onze collega’s in Kenia en voor onszelf waren het inspirerende bijeenkomsten waarbij we  

veel van elkaar geleerd hebben. De Nederlandse  

delegatie kwam niet met lege handen naar Kenia.  

Hierover en over de workshops leest u in deze  

nieuwsbrief. Ook in deze nieuwsbrief recente informatie  

over de voortgang van de bouw in Makobe, een  

samenwerkingsproject van Wilde Ganzen, de school in  

Makobe en onze Stichting.  
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Workshops op de scholen in Kenia 

 

Workshop groentetuinen 

Een handzame klapper is ontwikkeld voor praktijkonderwijs in de groentetuinen van de scholen. Ter 

plaatse gingen we daar met een leerkracht van de school en enkele leerlingen mee aan de slag. 

Afgelopen jaren zijn wij nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de tuinen en het is leuk 

om te zien hoe de groentetuinen zich ontwikkeld hebben. De tuin van de School for the Mentally 

Handicapped was netjes aangeplant en zag er goed uit. De tuin van the School for the Deaf, 

eveneens in Kwale, was op het moment van ons bezoek bijna uitgeproduceerd. Men doet hier erg 

zijn best. De school zou erg gebaat zijn met een hekwerk rondom de groentetuin om beesten 

buiten te houden. 

De school in Samburu draait al meerdere jaren en heeft al verschillende producties gehad. Toen wij 

kwamen was men bezig maïs te planten. De tuin heeft een groot waterbassin, door ons enkele 

jaren geleden met de lokale bevolking aangelegd, welke nog steeds in gebruik is. De groentetuin in 

Makobe is vorig jaar mei opgestart. Deze school is inmiddels met een tweede oogst bezig. Het 

enthousiasme van de leerkracht/tuinbaas Titus heeft er toe bijgedragen dat de tuin goede 

resultaten geeft. De groentetuin in Milalani zal dit jaar opgezet worden met hulp van de stichting. 

We hopen bij een volgend bezoek hier de resultaten van te zien.  

 

 
 

Workshop sieraden maken 

Tijdens de conferentie in 2010 lieten de collega’s in Kenia zien wat zij met de leerlingen maakten 

aan sieraden voor de verkoop. Onlangs hadden leerlingen van mytylschool De Thermiek in Leiden 

kettingen gemaakt van oude fietsbanden welke vervolgens op de kerstmarkt werden verkocht. Na 

veel enthousiaste reacties is toen het idee ontstaan om in Kenia leerlingen met een beperking te 

leren hoe ze deze kettingen met zo min mogelijk kosten kunnen maken waarna zij de kettingen 

kunnen verkopen.  

Met een koffer vol fietsbanden (belangeloos verkregen van verschillende fietsenmakers), een doos 

kralen en elastiek gingen we op pad. De reproafdeling van De Thermiek had een foto/picto boekje 

gemaakt waarin de handelingen voor het maken van de kettingen stap voor stap te zien zijn. 

In Kenia was het enthousiasme onder de leerlingen erg groot; zeer geconcentreerd gingen ze aan 

de slag.  
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Workshop Autisme 

In Makobe spraken wij met de ouders en leerkrachten over de zorg voor gehandicapte kinderen. Er 

waren veel ouders aanwezig met uiteenlopende vragen. Bij de andere scholen betrof het specifieke 

workshops over autisme. Onze Keniaanse collega’s zijn bekend met autisme en over en weer is veel 

herkenning over de verschijnselen. Hoe hiermee om te gaan was niet voor iedereen bekend en door 

middel van voorbeelden uit de praktijk kwamen we tot een aanpak of handreikingen. Als afsluiting 

van de workshops hebben de leerkrachten picto’s getekend. Met het lamineerapparaat 

(meegenomen vanuit Nederland) konden de picto’s van een plastic laagje worden voorzien, dit om 

de duurzaamheid te verhogen. Pictogrammen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het aanbrengen van 

structuur in het onderwijs aan leerlingen met autisme.  

De leerkrachten gaven aan dat ze blij waren met de informatie en nieuwe zaken die zij tijdens de 

workshops hadden gehoord/geleerd.  Een vervolg met meer continuïteit zou men op prijs stellen.  
 

 
 

 

 

Workshop werken met computers 

 

 

Vanuit Nederland hebben we 6 laptops meegenomen 

naar Kenia voor de verschillende scholen. In Kenia 

hebben we drie keer een uitgebreide workshop gegeven 

over het gebruik van de laptop. We hebben vooral 

aandacht besteed aan mail en internet. De 

achterliggende gedachte is dat internet het venster naar 

de wereld is en dat de mailfunctie meer contact 

mogelijk maakt tussen de scholen onderling en met ons. 

Alle Keniaanse collega’s waren zeer nieuwsgierig, 

sommige al ervaren. Het was zeer inspirerend om te 

doen, hoewel we ook zien dat er risico’s aan dit 

deelproject zitten: continuïteit van beheer, stroom en 

geld voor gebruik. We zijn heel benieuwd waar het 

gebruik van de laptop aanslaat en of het onderwijs er 

beter van wordt. 
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1e Mail uit Samburu  

 

 

On behalf of the entire Samburu school fraternity I am 

thanking you and your collegues for the wonderful rewards 

gifts and presents especially the LAPTOP on which I am 

testing my meager skills on. We don’t know exactly to thank 

you but believe you we are a happy lot. 

pass our regards to all.  

RAPHAEL 

SAMBURU SCHOOL.   

  
 

 

Keuken en praktijklokaal in Makobe bijna klaar! 

Dankzij de steun van Wilde Ganzen, de vele sponsoracties op de scholen voor speciaal onderwijs in 

Leiden en de giften van donateurs worden bij de afdeling voor gehandicapte leerlingen in Makobe nu 

een praktijklokaal en een keuken gebouwd. De bouw is al vergevorderd.  

De Koningin Julianaschool in Leiderdorp organiseerde een sponsorloop. Van deze opbrengst kunnen 

de keuken en het praktijklokaal straks geheel ingericht worden. Als symbool hiervan overhandigden 

Ingrid Planjer en Audrey Meijerink, leerkrachten van de Koningin Julianaschool, aan de schoolleiding 

van Makobe alvast een grote kookpan.  

 

 
 

 

               

Audiometer voor de dovenschool in Kwale 

 

Met behulp van collega’s van De Weerklank die 

de  gebruikershandleiding hebben geschreven 

en de firma EMID als sponsor van het apparaat 

is het gelukt een nieuwe audiometer aan de 

dovenschool in Kwale te overhandigen. De 

geluiddichte kamer was al gesponsord door De 

Weerklank, maar de vorige audiometer had het 

begeven. Dit bezoek brachten we een nieuw 

apparaat, dat gelijk werd getest. Nu is de school 

beter in staat om onderscheid te maken tussen 

dove- en slechthorende kinderen. 
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Studenten van de Hogeschool Leiden? 

 

 

De lector Passend Onderwijs van de Hogeschool Leiden 

Annemieke Mol Lous was mee om te onderzoeken of Leidse 

studenten stage zouden kunnen gaan lopen in het district 

Kwale. Factoren van belang zijn dan vooral de behoefte bij de 

Keniaanse collega’s en de reis en verblijfmogelijkheden van 

Nederlandse studenten. Op dit moment wordt er op deze 

mogelijkheid verder gestudeerd. Het achterliggende doel is 

dat er net als bij het gebruik van laptops meer continuïteit in 

de collegiale ondersteuning kan worden geboden in de 

toekomst. 

 

Bedankt 

Het bestuur van de St. Gehandicapten Kwale wil alle werkgroepleden bedanken voor hun inzet  

voor, tijdens en na de reis in oktober. 

 

Groentetuin: Patrick en Lidy van Wieringen 

De creatieve werkgroep: Anita Schrama, Margriet de Jong, Ingrid Planjer en Audrey Meijerink 

De workshop autisme: Esmeralde Raven, Brenda van Wieringen, Ria de Brabander 

De workshop ICT: Pieter Mulder en  Jan van Hartevelt  

Hogeschool Leiden: Annemieke Mol Lous 

Les over Nederland : Anouk Oppenheim  

 

Hedy Weijtens, Annelies Kuijper, Iepe Roosjen 

 

 

Nieuwe Projecten 2012 

 

- Watertank in Makobe in samenwerking met de Stichting SchoolChild Afrika ; 

- Omheining groentetuin in Milalani ; 

- Omheining groentetuin bij de dovenschool in Kwale. 

Wilt u een van deze projecten steunen stort dan uw bijdrage op giro 96 95 745 t.n.v. Stichting 

Gehandicapten Kwale te Leiden. 


