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        Leiden, juni 2010 

 

 
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.  
 
 
In dit nummer:  bezoek aan Kwale 

   conferentie “The road to participation” 

   opening unit Makobe 

   bezoek dovenschool 

   sponsoracties De Weerklank en De Thermiek 

 
 
Bezoek aan Kwale 
 
Begin mei bezocht een delegatie uit de regio Leiden het district Kwale in Kenia. Alle dertien 
deelnemers werken of hebben gewerkt op het gebied van onderwijs of hebben 
belangstelling voor de projecten in Kenia. Hoogtepunten uit het programma waren:  

- een conferentie met de Keniaanse collega’s over de rol van werk en deelname 
aan de maatschappij voor leerlingen met een beperking; 

- opening van een praktijkunit voor leerlingen met een verstandelijke of 
meervoudige handicap. Daarnaast bezocht men in subgroepjes onze verschillende 
projecten.  

 
Conferentie 4 mei 2010: the road to participation 

 
Zowel in Kenia als in Nederland wordt het  
speciaal onderwijs voor oudere leerlingen  
met een beperking meer praktijkgericht.  
De perspectieven voor deze leerlingen zijn  
in Kenia wel ongunstiger dan bij ons: er is  
sprake van een grote werkeloosheid onder  
de gehele bevolking waardoor mensen met  
een beperking minder kans maken. Daar- 
naast is er voor het “speciaal” onderwijs  
weinig aan financiën beschikbaar voor  
faciliteiten en docenten.  
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Tijdens eerdere bezoeken was al gebleken dat Keniaanse en Nederlandse docenten de visie 
delen dat:  

- onderwijs aan oudere leerlingen met een verstandelijke beperking in ieder geval 
sterk praktijkgericht moet zijn; 

- arbeidsvoorbereiding de mogelijkheid biedt tot deelname aan de maatschappij; 
- uitwisseling van “good practice” inspirerend is.  

  
 
 
       Tijdens de conferentie, uitstekend geleid door 
       de voorzitters Juma Konewa (staflid van het  
       Assessment Centre Kwale) en Iepe Roosjen  
       (centrale directie St. SOL) wisselden   
       Keniaanse en Nederlandse presentaties elkaar 
       in snel tempo af. De stafleden van het  
       Assessment Centre in Kwale informeerden de 
       Nederlandse deelnemers over het onderwijs  
       aan leerlingen met een handicap in Kenia. Dick 
       Tesselaar (voormalig wethouder onderwijs  
       Leiden) en Iepe Roosjen schetsten de  
       Keniaanse collega’s een beeld van de   
       Nederlandse onderwijssituatie en de   
       vervolgvoorzieningen.  
 
 
 
 
Nelleke Ruijters en Truus van der Spek (stage- 
coördinatoren St. SOL) gaven aansprekende  
voorbeelden uit de praktijk van de weg van les, 
interne stage, externe stage tot werk. De  
Keniaanse presentaties belichtten met name de  
arbeidsvoorbereiding in school zoals bijvoorbeeld  
het leren maken van kleding, schoenen,  
houtbewerking en het houden van kippen. Patrick  
en Lidy van Wieringen informeerden de  
conferentiegangers over hun ervaringen met het  
opzetten van groentetuinen in Kenia bij scholen  
voor speciaal onderwijs. 
 
      
Zowel de Nederlandse als de Keniaanse deelnemers vonden het een inspirerende dag. 
Tijdens de lunch en pauzes werden dan ook heel wat e-mailadressen uitgewisseld.  
 
Feestelijke opening in Makobe 

 
Op 5 mei vond de feestelijke opening plaats van de unit voor vocational training (arbeids- 
training). De primary school in Makobe is gelegen in een natuurgebied en is een regio- 
school waar de leerlingen merendeels intern zijn.  
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Op de primary school zitten ook leerlingen 
met een beperking. Niet al deze leerlingen, met 
name degenen met een verstandelijke handicap,  
kunnen daar goed opgevangen worden. Daarom  
zijn er als onderdeel van de primary school ook  
aparte klassen voor leerlingen met een beperking.  
 
         
 
 
 
 
        Door het ontbreken van lokalen en  
        slaapruimtes kunnen veel gehandicapte 
        leerlingen echter nog niet in Makobe  
        terecht. De eerste aparte lesunit die op 
        5 mei geopend werd was dan ook een 
        belangrijke mijlpaal. Overheid, kerkelijk 
        leiders, bestuur, ouders, teamleden en 
        alle leerlingen waren bij de opening  
        aanwezig. Behalve veel toespraken  
        gaven de leerlingen een meeslepende 
        zang en dans opvoering. Audrey  
        Meijerink en Loes de Vrind van de  
        Julianaschool uit Leiderdorp (één van de 
        hoofdsponsors) kregen iedereen in  
        beweging door een flitsend lied. 
 
Na overhandiging van een royale cheque voor de inrichting en cadeaus voor team en 
leerlingen verrichtten zij samen de officiële opening, een ontroerend moment. 
 
Hedy Weijtens, voorzitter van de Stichting Gehandicapten Kwale, verraste het team met 
een computer en internetverbinding. Een nuttig cadeau ook omdat veel direct contact 
tussen Makobe en Nederland nodig is voor een succesvolle start van een moestuin. 
Hoveniersbedrijf Van Wieringen (Patrick en Lidy van Wieringen) zal de school op dit terrein 
met raad en daad bijstaan. 
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Boeken naar de dovenschool in Kwale 
 
Biblionef heeft dozen met boeken gezonden  
naar The school for the Deaf in Kwale.  
Biblionef is een organisatie die tot doel heeft  
te bevorderen dat kinderen in achterstands- 
gebieden of in ontwikkelingslanden meer  
gaan lezen. Ook werden de leerlingen verrast 
met heel veel tennisballen, een kado van de 
tennisclub in Boskoop. 
 
 
           
            In gesprek bij de Audiometer in de dovenschool 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Unit voor de deaf/blind 
 

De Weerklank loopt voor Kwale 
Leerlingen van De Weerklank in Alphen en  
Leiden hebben enthousiast meegedaan aan  
de sponsor loop voor The School for the  
Deaf in Kwale. Een fantastisch bedrag  
haalden zij bij elkaar: 

€ 2.246.20 
 
Het geld is bestemd voor aanleg van de  
moestuin bij school, hoortoestellen en  
uitbreiding van de bibliotheek.  

 
 
Thermiek Culinair 
Op 23 juni werd ’s avonds Thermiek Culinair gehouden voor leerlingen, families en mede- 
werkers. Op zonnige schoolpleinen stonden talloze kraampjes opgesteld met heerlijkheden.  
Bij het Rad van Fortuin vielen mooie prijzen te winnen. 
 
 
         
 

        De opbrengst voor het  

        bouwproject  Makobe:  
        ruim € 1.000 
   
 
 


