
Stichting Kids to School          Nieuwsbrief, maart 2020 

 
 

1 

 

We zijn heel blij een welgemeen Asanta 
sana te kunnen zeggen. Het afgelopen 

hebben jullie ons geweldig geholpen. 
Hartelijk dank allemaal voor de steun aan 
en de interesse in onze stichting Kids to 

School. Zonder jullie hulp kunnen we 
onze studenten en de Baobab Home niet 

helpen. Ook dit jaar ontvangen we 
daarom graag weer jullie steun. 
  
2019 is een heel goed jaar geweest. De 
geweldige financiële steun die we het 

afgelopen jaar hebben ontvangen heeft 
ons zo enthousiast gemaakt dat we zes 

nieuwe studenten hebben opgenomen in 
ons programma. Binnen de stichting gaan 
we dit jaar praten over de toekomst van 

onze stichting. Een belangrijk 
discussiepunt zal zijn hoe groot we willen 

we worden. Vele jaren heeft een 
maximaal aantal studenten van 20 in ons 
hoofd gezeten. We zijn er nu ruim 

overheen met een totaal aantal van 29. 
We helpen twee studenten in de 

Filippijnen, 5 studenten in Tanzania en 22 
in Kenia. We verwachten dat er dit jaar 4 
studenten in Kenia afstuderen maar we 

hebben nog 2 aanvragen lopen, die voor 
september al of niet bevestigd moeten 

worden  
Een grotere organisatie vraagt extra werk 
van alle vrijwilligers. Als Kids to School 

stellen we ons garant en geven we de 
studenten die in ons programma zijn 

opgenomen de garantie dat ze, bij goed 
presteren, een beroepsopleiding kunnen 
volgen. Dat betekent voor ons dat we de 

financiën op orde moeten hebben en dat 
er voldoende mentoren moeten zijn om 

onze studenten te steunen. Beide punten 
moeten onze aandacht krijgen. 
 

Het afgelopen jaar zijn er geen studenten 
afgestudeerd. Onze zes nieuwe studenten 

worden kort geïntroduceerd in deze 
Nieuwsbrief. Twee studenten, Rose en 
Lilian hebben we vertellen in deze 

Nieuwsbrief hun verhaal. 
Over alle studenten kunt u natuurlijk 

lezen op de website van Kids to School: 
www.kids2school.info.  

Nieuws van onze studenten 
 

De nieuwe studenten 
Elias sponsoren we sinds september 2019. 

Elias heeft eind 2018 met 

zeer goede resultaten de 
middelbare school 

afgesloten. Tot die tijd is 
hij gesponsord door de 

stichting Community Organisation & 

Training for Risk Reduction (COTRR). 

COTRR is een van de organisaties waarmee 
we samenwerken. COTTR sponsort wel de 

middelbare school maar geen beroeps 
opleiding. Alice is lid van de Local Advisory 
Counsil en één van de oprichters van 

COTRR. Zij heeft Elias voorgedragen. 
Elias is wees en is opgegroeid bij zijn 

grootmoeder in Muranga county. In 
september 2019 is hij begonnen met zijn 

studie: Bachelor in Science and Civil 
Engineering aan de Technical Universiteit 
van Mombasa. Hij is zeer voortvarend 

gestart en heeft met geweldige cijfers het 
eerste semester afgesloten. De studie 

duurt 5 jaar  
 

Kelvin zit sinds januari 2020 in ons 

programma. Kelvin heeft 
de lagere school eind 
2019 met een zeer goede 

toets afgesloten. Hij 
woont in Kiambu, ten 

noorden van Nairobi en 
een van de leden van de Local Advisory 
Counsel (LAC), Andrew hoorde over zijn 

goede resultaten en de onmogelijkheid 
naar de middelbare school te gaan. Ans 

heeft met Andrew de familie bezocht. 
 

. 
 

http://www.kids2school.info/
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Zijn moeder is ziek en zij kan niet 
voldoende verdienen om haar kinderen 

naar de middelbare school te laten gaan. 
Kelvin zit nu op de eerste klas van de 
middelbare school. 

 
Maria sponsoren we sinds januari 2020. 

 

Tijdens het bezoek van Ans aan Kenia in 
november en december heeft ze met 

Alice, lid van de LAC, Maria en haar 
moeder bezocht. De moeder van Maria 
had een redelijke baan maar die is helaas 

gestopt. Dat betekent dat ze met thee 
plukken haar geld moet verdienen. Met 

thee plukken verdien je heel weinig en is 
niet mogelijk het schoolgeld voor de 
middelbare school te betalen. Het eerste 

jaar van de middelbare school is ze 
gesponsord door COTRR. Kids to School 

heeft haar nu in het programma 
opgenomen. Ze zit nu in de tweede klas. 

 
Maen sponsoren we sinds januari 2020. 
Maen is voorgedragen door Emily, lid van 

de LAC. Maen woont in Kajiado en haar 
moeder heeft de zorg over 6 kinderen. 

Tijdens de lagere school heeft ze bij haar 
grootouders gewoond en daar heeft ze de 
lagere school succesvol doorlopen. Omdat 

het onmogelijk voor de grootouders is de 
middelbare school te betalen is ze 

teruggegaan naar haar moeder. Met een 
lening en hulp van bekenden heeft haar 
moeder geprobeerd het schoolgeld te 

betalen. Dat lukt niet en dat betekent dat 
Maen regelmatig lessen mist als er weer 

een achterstand is het betalen van het 
schoolgeld. Kids to school sponsort haar 
nu. Ze zit in de tweede klas van de 

middelbare school. 
 

Stephen is voorgedragen door Andrew, 
LAC). Kinderen in de 

situatie van Stephen 
komen we vaker tegen. 
Stephen is een van de drie 

kinderen van een 
alleenstaande moeder. 

Andrew heeft de familie 
bezocht. Met zijn vieren wonen ze in een 
één slaapkamer appartement in Nairobi. In 

Kenia wordt er aan het eind van de lagere 
school een soort CITO toets gedaan, een 

examen en basis daarvan worden de 
kinderen op een school geplaatst. Stephen 

was het afgelopen jaar een van de top 
presterende scholieren in Kenia, hij had 
417 punten van de maximaal haalbare 

500. Scholieren die meer dan 400 punten 
halen worden op een nationale school  

 

  
 

geplaatst. Maar je moet het schoolgeld wel 
zelf wel kunnen betalen. In het geval van 

Stephen doet Kids to School dat nu. 
Stephen zit in de eerste klas. 
 

Sandra, is last minute toegevoegd aan de 
scholieren die door Kids to 

School gesponsord worden. 
Ans hoorde over Sandra 
van een van de 

receptionistes in Jimlizer 
hotel. In Jimlizer hotel 

hebben we dit jaar de 
studentendag gehouden. Sandra is de 

dochter van de oudere zus van Ruth,de 
receptioniste. De moeder is ziek en 
depressief en niet in staat voor haar twee 

kinderen te zorgen. De moeder met de 
twee kinderen wonen bij de grootouders in 

Kakamega county, West Kenia. Ook Sandra 
had ruim 400 punten maar er is geen geld 
om het schoolgeld te betalen. Grootouders 

en Ruth hebben alles geprobeerd om geld 
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bijeen te brengen en dat is gelukt tot een 
derde van de kosten voor het eerste 

semester. 
Carole, lid 
van de LAC, 

heeft de 
familie 

bezocht en 
duidelijk 
ervaren dat 

hulp 
noodzakelijk is. Kids to School heeft 

vervolgens besloten haar in het 
programma op te nemen. Sandra zit in de 

eerste klas van de middelbare school.  
 
Bericht van twee van onze studenten 

We zijn blij dat dit jaar twee studenten 
een bijdrage leveren aan onze 

nieuwsbrief. Dit keer schrijven Lilian en 
Rose. 
Lilian hebben we gesponsord van 2011 

tot midden 2019, in totaal dus ruim 8 
jaar. Lilian is eind 2018 afgestudeerd 

heeft vervolgens stage gelopen Mombasa 
Central Hospital. Sinds Januari 2020 heeft 
ze in dit ziekenhuis een baan.  

 
Dit schrijft Lilian: 

Ik ontmoette mijn beschermerengelen 
toen ik geen hoop meer had mijn school 
te kunnen afmaken. In 2011 zat ik in de 

tweede klas zat van de St. Lucy’s Girl’s 
High School in Raruawa.  

Via de Carmelites missionaries werd ik 
met 4 andere kinderen opgenomen in het 
programma van Kids to School. Deze hulp 

kwam net op mijn uur van nood. Tot die 
tijd was ik geholpen door een hulpgever, 

die me naar school had gebracht, maar 
later begon met excuses dat hij niet meer 
kon betalen door problemen in zijn 

familie. Ik kon hier niet tegen en werd 
onzeker en bang dat ik mijn middelbare 

school niet kon afronden. En juist toen de 
nood het hoogst was kwam hulp of liever 
kwamen mijn engelen. 

Kids to School heeft me gesponsord zodat 
ik de middelbare school kon afmaken. Ik 

heb het examen gehaald in februari 2014. 
Ik had het geluk een B- te krijgen met 53 

punten (Ans:dit is een 7,5 gemiddeld). 
Daarna heeft Kids to School me 

ingeschreven voor een computercursus die 
ik ook tot met succes heb afgerond.  
In september 2014 ben ik begonnen met 

mijn studie Klinische geneeskunde, 
chirurgie en volksgezondheid aan de 

Kenyan Methodist University. Ik heb 
mijnstudie in ruim drie jaar afgerond en 
ben in oktober 2017 afgestudeerd. 

In Kenia moet je hierna een Nationaal 
examen doen: het Clinical Officer Council 

examen. Dit heb ik in december 2017 
gehaal. Vervolgens heb ik een jaar stage 

gelopen aan bij Coast Provincial General 
Hospita in Mombasa. 
In december 2018 bracht de voorzitter van 

Kids to School,mevrouw Ans en mijn 
mentor Mr Andrew 

me een bezoek 
aan mijn 
stageplek, dit was 

het gelukkigste 
moment van mijn 

leven ooit. Dat de 
voorzitter van 
Kids to School en 

mijn mentor me kwamen bezoeken heb ik 
nooit verwacht  

Mijn stage heb ik afgerond in juni 2019, 
hierna heb ik door de hulp van Andrew als 
vrijwilliger gewerkt bij het St. Joseph 

Shelter of Hope Hospital in Voi. Hier heb ik 
een maand gewerkt waarvan ik ging 

verslag doen en mijn interview deed en 
geslaagd was toen kreeg ik een telefoontje 
van mijn voormalige ziekenhuis waar ik 

stage had gelopen om daar te gaan werken 
en daar ben ik toen naar toegegaan. Ik 

werk momenteel bij het Coast Provincial 
General Hospita.  
 

Ik wil deze kans grijpen om het hele team 
van Kids to School hartelijk te het geweldig 

werk dat ze doen om de behoeftigen te 
helpen en hun de glimlach terug te geven 
die ze in zoveel verschillende en moeilijke 

situaties verloren hadden. 
Mijn oprechte waardering gaat uit naar 

mevrouw Ans. Zonder haar zouden velen 
van ons deze kans niet gekregen hebben 
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maar ook wil ik het hele team in Kenia 
niet vergeten voor al het goede werk dat 

zij doen. Vooral wil ik mijn mentor Mr. 
Andrew heel erg bedanken voor al zijn 
goede werk wat hij gedaan heeft.. 

Aan alle nieuwe studenten van Kids to 
School wil ik zeggen dat een studie 

geduld, gehoorzaamheid, discipline en 
hard werken vereist. 
God zegene de stichting Kids to School  

Hartelijke groet van Lilian 
Student en lid van de stichting Kids to 

School. 
 

Rose sponsoren we sinds januari 2019. 
We hebben haar leren kennen bij VAP, 
een van de organisaties waar we mee 

samenwerken. We verwachten dat ze in 
april 2020 afstudeert. 

 
Dit schrijft Rose: 
Mijn naam is Rose uit SOUTH KINAGOP, 

Ik stopte met naar school gaan toen ik in 
de derde klas zat. Ik was toen 8 jaar. 

Mijn stiefmoeder zocht werk voor mij als 
hulp in de huishouding zodat mijn 
stiefzusjes onderwijs konden volgen. 

Ik werkte zes maanden en mijn 
stiefmoeder nam al het geld dat ik 

verdiende. 
Ik was moe en besloot weg te rennen op 
zoek naar een baan om mezelf te 

onderhouden. Ik kon het busgeld niet 
betalen, dus stapte ik in een vrachtwagen 

die kool vervoerde en die me op het 
busstation van Machakos in de stad 
Nairobi bracht. 

Ik ben bijna een jaar een straatmeisje 
geweest. In 2007 sprak ik met een van 

mijn klanten voor wie ik goederen naar 
de markt bracht. Later nam ze mij in 
dienst als huishoudster en ik heb vijf jaar 

bij haar gewoond zonder terug te keren 
naar mijn familie. 

Ze waardeerde In 2013 mijn harde 
werken en in 2013 stuurde ze me terug 
naar school. Sinds klas drie was ik nit 

meer naar school geweest maar ik ging 
nu rechtstreeks naar klas acht. Datzelfde 

jaar zat ik voor de eindtoets van de 
lagere school: Keniaanse Certificaat van 

Primair Onderwijs. Ik heb goed mijn best 
gedaan en daardoor een eindcijfer dat 

hoog genoeg was om naar de middelbare 
school in Nyeri te gaan. Helaas toen ik in 
de eerste klas zat, ging het onverwachts 

fout, de mevrouw die me in 2013 de kans 
gaf weer naar school te gaan kon mijn 

schoolgeld niet betalen omdat ze haar baan 
verloor. Ze vroeg me beleefd om terug te 
gaan naar mijn familie, maar de 

vernedering die ik door mijn stiefmoeder 
had ervaren, was ik vastbesloten voor een 

mooie toekomst en niet terug te gaan naar 
mijn familie. In 2015 ging ik terug naar 

BuruBuru, Nairobi, en zocht een baan als 
hulp in de huishouding. Ik vond er een, 
waar ik zeven maanden gewerkt hebt en 

door Gods genade al het geld spaarde. Ik 
kon terug naar school, Golden Bridge 

Secondary School. Om mijn schoolgeld te 
kunnen betaling heb ik altijd gewerkt. In 
2017 toen ik in de vierde en laatste klas 

zat ben ik gesponsord door  Later werd ik 
gesponsord door Calvary Temple. Mijn hele 

middelbare school heb ik gewoond bij een 
vriend.  
Na vorm vier kwam ik bij VIJANA AMANI 

PAMOJA om vrijwilligerswerk te doen als 
coach voor levensvaardigheden. Dankzij de 

hulp van mijn mentoren (Ann Nduku, 
Nancy Waweru 
en Caroline 

Kisato) kreeg 
ik in 2018 een 

beurs van Kids 
to School om 
journalistiek te 

studeren. Ik 
kon die toen 

niet 
accepteren omdat ik de middelbare school 
met te slechte cijfers afgesloten had om 

deze studie te volgen. Ik heb toen 
uiteindelijk gekozen voor een andere 

opleiding, die voor één jaar gesponsord 
kon worden door VAP. Deze cursus heb ik 
met succes afgerond en dat gaf me de 

kans alsnog mijn beurs van Kids to school 
te gebruiken. In januari 2019 kreeg ik een 

volledige beurs bij Stichting Kids to School 
om een diploma in interieurdesign en mode 
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te behalen. Ik hoop eind april 2020 af te 
studeren.  

 
Bezoek aan Kenia en Tanzania  
Eén keer per jaar gaan we naar Kenia en 

de laatste jaren vaker ook naar Tanzania 
omdat we daar nu ook studenten 

sponsoren. Dit jaar is Ans alleen gegaan 
maar heel fijn was dat Jopi een nieuwe 
donor twee weken mee gereisd is. Het 

doel van deze reizen is zo veel mogelijk 
de familie van de nieuwe studenten te 

bezoeken, de LAC in Kenia te spreken, de 
contacten met COTRR en VAP te 

verstevigen en in Tanzania the Baobab 
home en de studenten ontmoeten. . 
Centraal staat altijd de studentendag in 

Kenia.  
 

Interview met Jopi. 
A: waarom heb je besloten Kids to School 
te gaan sponsoren?  

J: Mijn motivatie om “kids to school’’ 
financieel te ondersteunen zijn 

verschillende redenen  
Enerzijds ben ik voor onderwijs voor 
iedereen. Middelbaar onderwijs wordt niet 

door de overheid van Kenia bekostigd. In 
Tanzania betaalt de overheid het 

schoolgeld wel maar moeten de ouders 
zelf de kosten van de kostschool en 
schoolmiddelen betalen. Kinderen van 

arme families kunnen niet naar de 
middelbare school, een universiteit of een 

beroepsopleiding zoals, verpleegkundige, 
automonteur. Alleen de rijke families 
kunnen hun kinderen laten studeren.. 

Anderzijds is het een mooie aanleiding, 
Kenia en Tanzania en de studenten te 

bezoeken. Hierdoor ontmoette ik arme 
familie’s waarvan zoon of dochter graag 
verder wil leren. De stichting Kids to 

School geeft hun een kans. Ik kwam ook 
in contact met hun cultuur, de 

gastvrijheid en het delen van het kleine 
beetje voedsel wat men heeft. 
 

A: Je bent twee weken meegereisd. Wat 
waren in die twee weken je 

topervaringen? 
J: Er waren meerder hoogtepunten:  

De studentendag, ik heb hierdoor alle 
studenten ontmoet.  

 
Heel interessant vond ik het bezorgen van 

de 100 boeken die 
Ans had 

meegebracht, voor 
een school waar 
Alice, lid van de 

LAC, contacten 
mee had. Deze 

boeken kwamen 
van de Stichting Biblionef in Nederland). 
 Met Andrew, lid van de LAC, hebben we 

een aspirant student en zijn arme familie, 
ver weg van de stad, op het plattland 

bezocht. De familie van de jongen wilde 
hem de kans van zijn leven geven om 
verder te komen i.p.v. zijn leven lang op 

het land te werken of geitenhoeder te 
worden. 

 
A: Wat is je indruk van Kids to School in 
Kenia en in Tanzania? 

J: Mijn indruk van Kids to School in Kenia 
en Tanzania. 

Wat ik lees op de website klopt in de 
praktijk. Het bestuur en alle betrokkenen 
werken op vrijwillige basis. De organisatie 

structuur is kleinschalig en transparant en 
hierdoor te overzien . Studenten worden 

één op één begeleid door de mentoren. 
Mentoren zijn leden van de LAC.De mentor 
heeft zo nodig contact met de school en de 

familie en resultaten van de student 
worden bekeken. Met betrokkenen vinden 

een maal per jaar tijdens de studentendag 
een gesprek plaats. Is de student niet 
meer gemotiveerd en komt zij of hij op een 

zijspoor, dan wordt uitgebreid gesproken 



Stichting Kids to School          Nieuwsbrief, maart 2020 

 
 

6 

 

en indien nodig wordt de sponsoring 
stopgezet. Dat is tot nu toe één maal 

gebeurd  
In Tanzania heb ik een bezoek gebracht 
aan Baobab Home. In Tanzania sponsort 

Kids to School the Baobab Home en vijf 
individuele studenten. De Baobab home 

ligt 5km.van Bagamoyo. Deze organisatie 
is genoemd naar de baobabboom 
genoemd. De boom staat in de vlag van 

Tanzania als symbool van kracht en groei.  
Onder de Baobab Home valt een 

kindertehuis met elf kinderen en een 
lagere school, Steven Tito Academy, met 

120 leerlingen. Het project probeert 
zelfvoorzienend te zijn en bereikt dat door 
een eigen boerderij, een grote groente 

tuin, een visvijver. 
Van de 5 studenten in Tanzania zit er één 

op de Steven Tito Academy en 4 kinderen 

gaan naar de middelbare school.  

Daarnaast biedt het projekt ook hulp aan 
de HIV patiënten in Bagamoyo. Ik vond 
het erg bijzonder en ik werd geraakt, 

kinderen en studenten zo happy te zien. 
 

Samenvatting 
Dit bezoek aan de studenten en hun 
prachtige land, heeft er toe bijgedragen 

dat ik mijn sponsoring de komende 5 jaar 
zal voortzetten. 

 
De jaarlijkse studentendag 2019 
In totaal waren er dit jaar 23 mensen 

aanwezig. Veertien studenten, twee 
alumni ’s, vijf mensen van de Local 

advisory Council (LAC), Jopi en ik. Zoals 
elk jaar kijken we met zijn allen terug op 
het afgelopen jaar. 

 Speciaal dit jaar was de 50ste verjaardag 
van Alice. In het 

namiddag-
programma 
hebben Lilian, 

alumni, en Faith, 
gesponserde 

studente verteld 
over hun 
ervaringen en 

hun leven Lilian werkt sinds kort in General 
Coast Hospital in Mombasa in de HIV 

groep. Ze heeft een duidelijk verhaal 
gehouden over de HIV problematiek in 

Kenia. En Faith heeft vooral vertelt over 
haar leven dat heel erg moeilijk geweest is. 
Ze is ongelooflijk blij dat ze nu Farmacy 

kan studeren en is daar voor meer dan 
100% mee bezig  

 
De aanwezigen van de  van de studentendag 2019 

 

Tanzania 
Dit jaar zijn we maar 4 dagen in Bagamoyo 
geweest. Ans heeft gesproken met de vijf 

studenten, die Kids to School daar 
sponsort. Eén meisje zit op de vierde klas 

van de lagere school en de andere vier , 3 
meisjes en één jongen hebben het 1e jaar 
van de middelbare school net afgerond. 

 
The Baobab Home 

The Baobab home groeit en wordt steeds 
meer zelfvoorzienend. Nieuw dit jaar was 

een extra klaslokaal en twee visvijvers.  
Belangrijk voor 
het komend jaar 

is het verbeteren 
van de 

watervoorziening. 
De veestapel 

groeit, de tuin gaat steeds beter en de 
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Steven Tito Academy heeft nu 120 
leerlingen. 

  
Informatie over de Baobab Home en de 
Steven Tito Academy is te vinden op hun 

website: www.tzkids.org . 
 

De stichting Kids to School 
Het bestuur van Kids to School is sinds 
april voltallig. Het afgelopen jaar was wel 

een wisseling nodig in Kenia. Sr, Elizabeth 
is begin september door ziekte 

gedwongen terug te keren naar de 
Filippijnen. Het lijkt erop dat ze ook 
gezien haar leeftijd in de Filippijnen blijft. 

In Kenia heeft Sr. Celia de taak 
overgenomen van Sr.Elizabeth.  

Welkom Sr. Celia, we hopen op een 
goede samenwerking met je.  
 

Hoe te helpen? 
Zowel voor ons Studentenproject als de 

The Baobab Home geldt dat ze via de 
Stichting Kids to School gesteund kunnen 
worden. 
Het bankrekeningnummer (Triodosbank) 
is: NL38 TRIO 0786 8391 04 t.n.v. 

Stichting Kids to School in Utrecht. 
Vermeld duidelijk welk project je wilt 
sponsoren. The Baobab Home kan ook 

direct via de website van The Baobab 
Home (www.tzkids.org) gesteund worden. 

Kids to School heeft de ANBI status. 
Donaties aan onze stichting kunnen als 
gift van de belasting afgetrokken worden. 
  
Voor verder informatie kunnen jullie 
contact opnemen met Ans Groener 

ans.groener@planet.nl of José Boerrigter 
joseboerrigter@hotmail.com. 
  
Veel groeten. 
Namens het bestuur van Kids to School 

Ans Groener, voorzitter 
José Boerrigter, secretaris 

Caroline Houben, penningmeester 

http://www.tzkids.org/

