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        Leiden, juni 2011 
 
 

 
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:  

doelen 2011 
sponsoracties 

start bouw in Kenia 
korte berichten 

 

 

 

 

WEBSITE: www.sgkwale.nl 
(daar kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief) 

 

 
Doelen in 2011 
 
Bouw praktijklokaal en keuken in Makobe 

Makobe is een kleine plaats gelegen vlakbij een natuurreservaat Shimba Hills. 

Er is een grote basisschool met een kleine unit voor gehandicapte leerlingen. 

De behoefte aan speciaal onderwijs is groot. Door de plaatselijke autoriteiten wordt ingeschat dat 

ruim vijftig jongeren met een handicap nu verstoken zijn van onderwijs. Gezien de afstanden en de 

gevaren onderweg zijn niet alleen lokalen maar ook slaapzalen nodig. Leerkrachten en ander 

personeel zullen worden betaald door de overheid. Voor 2011 staat de bouw van een praktijklokaal, 

een keuken en een voorraadkamer op programma. De bouwkosten zijn begroot op € 21.168. 

Wilde Ganzen steunt het project en zal 70% toevoegen aan de gelden die verzameld worden voor dit 

project. Dat betekent dat we zelf ca €14.000,-  aan sponsorgeld moeten inzamelen. Daarnaast wil de 

schoolleiding van Makobe graag hulp bij de aanleg van een groentetuin.  
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Sponsoracties om deze doelen te bereiken 
 

Aan de Braai voor Wilde Ganzenproject in Kenia  
        

        

       Op vrijdagavond 24 september 2010 vond er een 

       echte Afrikaanse Braai ( barbecue ) plaats op  

       mytylschool De Thermiek. Leden van de Kwale  

       werkgroep hadden de aula omgetoverd tot een  

       restaurant. Buiten gloeide het houtskool. Geld werd 

       bijeen gebracht voor het project van Wilde Ganzen 

       in Makobe. Zo’n 50 gasten genoten van een  

       heerlijke BBQ, een gezellige avond en het leverde 

       €1.200 op. Het eerste bedrag was binnen! 

 

 

 

 

 

Kerstkaarten bij de Korte Vlietschool 
Met steun van medewerkers, ouders en 

leerlingen van de Korte Vlietschool, die tijdens 

de kerstviering massaal ansichtkaarten kochten, 

voor  ieder setje  €2,00 naar Stichting Kwale,  

kwam het tweede grote bedrag binnen. In 

aanwezigheid van alle leerlingen werd op 

feestelijke wijze een cheque van € 1.000 

overhandigd. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Kerstmarkt De Thermiek 
De jaarlijkse grote kerstmarkt van De Thermiek 

leverde naast een geslaagde middag en avond 

ook een goede opbrengst op. Voor deze 

kerstmarkt maakten leerlingen allerlei leuke en 

lekkere kerstverrassingen die grif verkocht 

werden. Ook de loterij en de Kerstman met zijn 

arrenslee trokken veel aandacht. Opbrengst 

maar liefst € 1.800. Zo waren we al voor het 

nieuwe jaar goed op weg! 
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Aanschaf naaimachines! 
Door een sponsoractie van de soroptimisten in Wassenaar  

kunnen naaimachines voor de leerlingen aangeschaft worden.  

De leerlingen kunnen dan kleding leren maken en zo later in  

hun eigen onderhoud voorzien. Door schooluniformen te maken  

ook voor andere scholen in de omgeving brengen de leerlingen  

ook inkomsten binnen voor de school. En dit is hard nodig om  

in de dagelijkse kosten van onderhoud te voorzien. 

De sponsoractie was bijzonder. De soroptimisten betaalden een  

toneelvoorstelling van Sneeuwwitje in de school De Weerklank.  

Dat betekende een leuke voorstelling voor de kinderen en maar  

liefst € 1.000 voor Makobe! Het bedrag wordt besteed aan de  

naaimachines voor de praktijklessen. 

 

 

 
 

Afscheid Hoogleraar Jit Peters 
 

 

Op 1april 2011 hield Jit Peters, hoogleraar 

staatsrecht en bestuursrecht, zijn slotrede. Als 

partner van onze voorzitter Hedy Weytens kan 

hij niet om Kwale heen. Samen gaven ze ‘s 

avonds een groot feest. De opbrengst van zijn 

afscheid bij de UvA en het feest kwam in de 

Kwale doos terecht. Ook hier weer een mooie 

opbrengst: €2.000,- 

 

 

       

  

Sponsorloop in Leiderdorp 
Niet alleen het speciaal onderwijs houdt acties voor Kenia, maar ook het regulier basisonderwijs 

doet mee! De sponsorloop van 14 april op de KJS is een groot succes geworden. Dondermiddag 21 

april om 13.30 uur hebben alle kinderen gehoord wat zij hebben opgehaald!  € 5.600. Enkele 

leerlingen hebben de cheque overhandigd aan het bestuur van de Stichting Gehandicapten Kwale. 

Zij waren onder de indruk van het bedrag en bedankten de kinderen voor hun grote inzet. Het 

bedrag zal besteed worden aan de keuken en de nieuwe groentetuin in Makobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Bestuur St. Kwale neemt cheque in ontvangst  
             van de leerlingen van de KJS  
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Start bouw in Makobe Kenia 
Met deze geweldige acties en dankzij de Wilde Ganzen kunnen we beginnen met de bouw van het 

nieuwe tweede praktijklokaal, een keuken en voorraadkamer. We hopen dat de bouw in het najaar 

klaar is. Een delegatie vanuit de Leidse scholen zullen dan de opening bijwonen. Het bestuur 

onderzoekt nog of er voldoende extra middelen zijn om ook een overdekte eetzaal te laten bouwen. 
In Kenia zal onze contactpersoon mevrouw Yvonne Matiba de bouw volgen. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Nieuw lokaal in 2010 in Makobe 

 
Kort nieuws 

Dovenschool Kwale 
Een tweede audiometer is geschonken door de firma Emid. Deze audiometer krijgt een Engelstalige 

handleiding op De Weerklank en wordt mogelijk in oktober overhandigd. 

 

 

ICT 
De mobiele telefoon heeft de contacten tussen de scholen en het centrale bureau (Assessment 

Centre) in de Kwale regio al sterk verbeterd. De werkgroep onderzoekt nu de mogelijkheden van 

digitaal contact en onderwijsondersteuning via internet. Stroom, deskundigheid, hardware zijn de 

eerste aandachtspunten. 
 

 
 

 

 

                De eerste laptop in Makobe overhandigd aan juf  
              Naomi; drijvende kracht achter gehandicapten  

          onderwijs in Makobe. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Oktober 2011 
In mei 2010 hebben we een conferentie over arbeidstoeleiding georganiseerd met onze Keniaanse 

collega’s. In oktober 2011 willen we naast de opening van de nieuwe Makobe units workshops 

organiseren met collegiale  uitwisseling, workshops met leerlingen op de thema’s als autisme, ICT- 

mogelijkheden, praktijklessen met leerlingen in de schooltuin en creatief (voor verkoop). 
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Praktijkles in dovenschool Kwale 

 

 
Inrichting keuken 
Dankzij de royale gift van St. Tamarinde, maar liefst € 2.500!, kunnen de lokalen in Makobe straks 

ingericht worden. St. Tamarinde steunt financieel projecten ten behoeve van jongeren.  
 
 
Wilde Ganzen 
Door alle prachtige acties en ieders inzet is ons doel voor dit jaar is reeds bereikt! Met de 70% 

vermeerdering van Wilde Ganzen moesten we uitkomen op 21.658 . Vorige week is het bedrag van 

de Julianaschool doorgestort; de teller staat bij Wilde Ganzen nu op 22.347.  

Zij sluiten het project af, we krijgen binnenkort een brief over de verantwoording die we moeten 

overleggen na besteding. Het surplus bedrag dat op de rekening van Wilde Ganzen is gestort zullen 

we in overleg met Wilde Ganzen besteden aan Makobe.  

 


