
Stichting Kids to School       Nieuwsbrief, maart 2018 

 
 

1 

 

Asanta sana. 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. 
 
2017 is een goed jaar geweest voor Kids 
to School. Jenny Salavante is in maart 

cum laude afgestudeerd voor haar 
bachelors en Lilian Akinyl heeft in oktober 

het theoretische deel van haar opleiding 
afgesloten. Lilian wacht nu op een 
stageplaats. We hebben vier nieuwe 

studenten in ons programma kunnen 
opnemen. Twee hiervan zijn jongens. 

Meer over onze nieuwe studenten is 
verderop in deze nieuwsbrief te lezen. 
Over alle studenten kunt u natuurlijk 

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

 
Afscheid van Sr. Milaluna Arranchado 

De stichting Kids to School bestaat sinds 
eind 2008 en sinds april 2009 heeft Sr. 
Mila een belangrijke bijdrage geleverd 

aan onze stichting. Het is heel jammer 
dat ze in april van dit jaar afscheid moet 

nemen van Kids to School. Ze krijgt een 
andere functie binnen haar congregatie.  
 

....  
 

 
Afscheid Sr. Mila, november 2017 

Zoals gezegd is Sr. Mila bijna vanaf het 
begin betrokken geweest bij Kids to School 

als onze financiële vrouw in Kenia. Heel 
belangrijk was haar sociale bijdrage. Zij 
kende alle studenten en heeft altijd 

gezorgd voor een goed contact tussen de 
studenten en de stichting Kids to School. 

Op de studentendag in november hebben 
we officieel afscheid van haar genomen. Zij 
stopt in april. Heel hartelijk bedankt Sr. 

Mila voor alles wat je de afgelopen jaren 
voor Kids to School gedaan hebt. Jij hebt 

een wezenlijke bijdrage geleverd aan de 
groei en bloei van Kids to School. 

 
Nieuws van onze studenten 
In maart 2017 is Jenny Salavante cum 

laude afgestudeerd als onderwijzeres, 
vervolgens heeft ze in september het 

examen voor de onderwijs licentie gehaald. 
Op de Filippijnen is deze licentie essentieel 
om een vaste baan in het openbaar 

onderwijs te kunnen krijgen.Jenny heeft 
Elementary Education with specialization in 

General Education gestudeerd. 
Kids to School wenst Jenny veel succes 
zowel in haar persoonlijke leven als met 

haar carrière. 

         
 

 
Lilian Akinyl heeft 

in oktober officieel 
haar diploma 

Clinical Medical 
Surgery and 
Community Health 

aan de Kenyan 
Methodist 

University in Meru 
in ontvangst 
genomen. 

Ook Lilian moet 
voor ze met haar 

Jenny bij het afstuderen 
Jenny na het verkrijgen 
van haar licentie 

http://www.kids2school.info/
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praktische stage kan beginnen een 
Nationaal examen doen, het zgn. Clinical 

Officers Council examen. Ze heeft dit exa-
men in december gehaald. In september 
2018 kan ze beginnen met haar stage. 

Proficiat Lilian en veel succes.  
 

De nieuwe studenten 
 

Meryshel Sepacio 

Ginan is onze nieuwe 
studente uit de 

Filippijnen. Meryshel 
studeert Business 

Administration Major 
Financial Management. 
Ze is met haar vierde en 

laatste jaar bezig. 
 

Elijah Mpasoi Kindi 
sponsoren we sinds 
september 2017. 

José en ik hebben de 
familie van Elijah 

bezocht tijdens onze 
reis naar Kenia. Elijah 
woont in Suswa. Hij 

is één van de 14 kinderen van een 
polygame Masai familie. Zowel zijn vader 

als zijn moeder hebben geen scholing 
gehad. Elija zit nu in de tweede klas van 
Tengecha Boys High School in Kericho. 

 

 
Bezoek aan de familie van Elija. Elijah staat in het 
midden, links van hem staat zijn moeder. Verder 
staan zijn broertjes en zusjes op de foto 

 

Julius Waithaka 
Gitau zit sinds 
januari 2018 in ons 

programma. José 
en Ans hebben de 

familie van Julius 

bezocht. Julius heeft één zusje. Zijn vader 
is gehandicapt en kan daarom niet werken. 

De familie woont met de ouders van de 
vader op een kleine compound midden 
tussen de flats net buiten Nairobi. Julius zit 

in de tweede klas van de Kiambu High 
School in Kiambu. 

 

 
Bezoek aan de familie van Julius. Van l. naar r. 
Julius, José, moeder van Julius, Andrew, lid van de 

LAC, en de vader van Julius  

 
Vivian Metiene Soilo zit sinds januari 
2018 in ons programma 

José en Ans hebben 
samen met onze oud-

studente Emily Muriet 
Tumaina de familie 

van Vivian bezocht. 
Vivian is één van de 
22 kinderen uit een  

polygame Masai familie. Haar ouders 
hebben geen onderwijs genoten. Ze zit in 

de eerste klas van St. Claires Girls 
Secondary School in Rombo. 
 

 
Bezoek aan de familie van Vivian. Vivian is de 5e van 
rechts. Helemaal rechts staat haar moeder. Verder 

staan een aantal zussen en andere familieleden op 
de foto. 
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Bezoek aan Kenia 
José en Ans hebben eind november/ 

begin december een bezoek gebracht aan 
Kenia. Naast het bezoeken van de 
families van onze nieuwe studenten is de 

studentendag in Nairobi altijd een vast 
onderdeel van ons programma. Door deze 

studentendag hebben we jaarlijks contact 
met alle studenten. We hopen dat deze 
dag bijdraagt aan een goede band tussen 

de studenten onderling en tussen de 
studenten en de mentoren. Dit jaar waren 

drie oud-studenten aanwezig. 
We beginnen deze dag altijd met een 

voorstelrondje van alle aanwezigen, 
daarna hebben we een lunch en tijdens 
het middagprogramma bespreken we een 

bepaald onderwerp. Dit jaar was het 
onderwerp “Experience sharing”. Caroline 

Kisato, een van de leden van de Local 
Advisory Counsil had twee enthousiaste 
boeiende vrouwen uitgenodigd om te 

vertellen over hun beroepservaring. 
Evelyn Wasike vertelde over hoe zij 

uiteindelijk radiologe geworden ìs. Als een 
vrouw is dat niet gemakkelijk omdat in 
Kenia de medische wereld nog steeds 

gedomineerd wordt door mannen. Hoewel 
ze een gezin heeft met twee kinderen, 

slaagde ze er twee keer in het buitenland 
te studeren. Eénmaal in Zuid-Afrika en 
recent 2 jaar in Australië om haar Masters 

te halen. Ze werkt nu in het Kenyatta-
ziekenhuis.  

De tweede spreekster, Nancy Waweruy, 
vertelde hoe zij, omdat ze geen baan kon 
vinden, zelf begonnen is met onderwijs 

geven aan een kleine groep jonge 
vrouwen bij haar thuis. Tegenwoordig 

heeft ze een goedlopend bedrijf genaamd 
Vijana Amani Pamoja (VAP). VAP is een 
community-based organisatie die 

meerdere programma’s heeft om mensen 
in de samenleving te ondersteunen. Er 

ontstond een boeiende discussie tussen 
de sprekers en de aanwezigen.  
Voor alle betrokkenen bij Kids to School 

was het super om weer nieuwe 
enthousiaste mensen te leren kennen. 

Beide vrouwen hebben aangegeven 
betrokken te willen blijven bij Kids to 

School. We ervaren steeds meer dat de 
contacten in Kenia essentieel zijn voor het 

goed functioneren van Kids to School 
aldaar. Hartelijk dank allemaal.  
 

 
De studentendag 2017, tijdens het rondje 

 

 
De gasten Nancy Waweruy (2e van l.), Evelyn Wasike 
(3e van l.) en Helen (COTTR). Verder Carole Kisato, 
José en Ans. 
 

 
Bijna alle aanwezigen van de studentendag 2017. 
 
Bericht van één van onze studenten 

Ook dit jaar heeft weer één van onze 
studenten een stuk geschreven voor de 

nieuwsbrief. Dit keer is het Esther 
Patrobers. Ze is 4e jaar studente rechten 
en zit sinds 2012 in ons programma. Ze 

heeft een uitgebreid verslag geschreven. 
I.v.m. de lengte heb ik het wat ingekort. 

Het volledige verslag staat in het Engels op 
de website. Dit is wat Esther schrijft:  
 

Je lot wordt bepaald door je keuzes en 
acties. Als je je lot niet controleert en 

vormgeeft, zal je toekomst bepaald 
worden door wat er zal gebeuren. 

Dr. T.P. Chia 
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Bovenstaande verklaring 

is een echte 
weerspiegeling van mijn 
leven. 

Dankzij de stichting Kids 
to School ben ik van het 

kleine dorp Otok Rongo in het kiesdistrict 
Karachuonyo in Homabay County terecht 
gekomen in de stad Nairobi. Is God niet 

geweldig? 
Als jong meisje op het platteland van 

Kenia, had ik dromen en bad ik dagelijks 
tot God deze dromen waar te maken. Mijn 

vader verloor zijn baan toen ik in de 
laatste klas van de lagere school zat. 
Hierdoor was het onmogelijk om naar de 

middelbare school te gaan. Toch deed ik 
examen, haalde goede resultaten en werd 

toegelaten tot een goede middelbare 
school. Jammer genoeg was er geen geld. 
Met hulp van enkele dorpsbewoners 

slaagde mijn vader erin geld bij elkaar te 
krijgen om naar een kleine middelbare 

school in mijn dorp te kunnen gaan. Ik 
was altijd een goede leerling. Na een half 
jaar op de middelbare school beloofde 

een weldoener mij dat hij mij met hulp 
van een paar blanken kon helpen. Met 

twee andere meiden zijn we toen naar St. 
Lucy's Raruowa Secondary school gegaan 
in Homabay County. De weldoener heeft 

nooit een cent betaald en daardoor 
stapelde mijn schuld, het achterstallige 

schoolgeld, op. 
 

Dankzij twee Carmelitessen, Sr. Milaluna, 

financieel coördinator van Kids to School 
en Sr. Anthonia Ochike, directeur van 

St.Lucy’s Raruowa Girls kregen 5 
studenten de mogelijkheid om met hulp 
van de Stichting Kids to School de 

middelbare school te blijven volgen. Dit 
was het begin van een mooi verhaal. 

Ik zit nu in het laatste semester van mijn 
studie rechten aan de Kenyatta University 
Law School. Deze studie duurt 4 jaar. 

Vanaf het begin van mijn studie, in 
september 2014, ben ik betrokken 

geweest bij vele activiteiten op en rond 
de Campus. In het eerste jaar heb ik me 

aangemeld bij een liefdadigheidsgroep op 
school die op verschillende manieren hulp 

geeft aan kinderen in kindertehuizen, 
waaronder het begeleiden van kinderen en 
het zorgen voor donaties. Ik begeleid 

momenteel twee kinderen, zij kijken naar 
me op als naar hun grote zus. 

In mijn tweede jaar ben ik lid geworden 
van Africa Youth Leadership Forum, een 
organisatie die zich richt op het trainen van 

studenten tot leiders en mentoren. Via 
deze organisatie merkte ik dat ik goed ben 

in het maken en onderhouden van 
contacten en dat ik goed evenementen kan 

organiseren. Vaak was ik daarbij de 
teamleider. Momenteel werken we aan een 
ontbijtbijeenkomst voor decanen van 

studentenzaken van veel universiteiten en 
de belangrijkste colleges in Kenia. 

In mijn tweede jaar heb ik stage gelopen 
bij Makadara Law Courts waar ik veel 
geleerd heb over het rechtssysteem en 

strafrechtstelsel in Kenia. Deze stage was 
een eye-opener voor mij. Ik kreeg namelijk 

de gelegenheid om tijd door te brengen 
met de rechters en magistraten en van hen 
te leren. Deze stage is de basis geweest 

voor mijn onderzoek paper over de 
prevalentie van seksuele delicten binnen de 

rechtsbevoegdheid van de rechtbank. Ik 
heb een goede beoordeling gekregen en 
heb nog steeds contact met de magistraat 

die mij begeleidde. 
In mijn derde jaar heb ik stage gelopen bij 

het Ministerie van Water. Hier heb ik 
geleerd contracten op te stellen. Ik heb 
gemerkt dat ik geïnteresseerd ben in de 

commerciële wereld en in die richting wil ik 
me graag verder ontwikkelen.  

In het derde jaar heb ik een beurs 
aangevraagd voor het programma ’Women 
deliver’ en die heb ik gekregen. Dit 

programma stimuleert jonge vrouwelijke 
advocaten in hun carrière door middel van 

maandelijkse bijeenkomsten, workshops, 
gemeenschapsgerichte programma's en 
conferenties. 

 
Zonder twijfel heeft het sponsorgeld van de 

stichting Kids to School het mogelijk 
gemaakt mijn dromen te realiseren. 
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Hartelijk dank voor uw investering in mijn 
toekomst.  

Mijn laatste semester aan de Kenyatta 
University eindigt in mei. Tot december 
loop ik dan nog een stage. In december 

studeer ik af. 
Ik ben geïnteresseerd in het werken met 

bedrijven, banken en NGO's met 
juridische afdelingen. Na het behalen van 
mijn diploma aan de Kenyatta University 

hoop ik in 2019 lid te worden van Kenya 
School of Law om als advocaat tot de 

’High Court of Kenya’ toegelaten te 
kunnen worden. Dit betekent een extra 

opleiding. 
Ik ben oprecht dankbaar dat de stichting 
Kids to School in mij geïnvesteerd heeft. 

Ik hoop dat dat in de toekomst blijkt uit 
mijn succes. Ik hoop in de toekomst 

anderen te helpen zoals ik geholpen ben 
door de medewerkers van Kids to School. 

Mijn oprechte dank gaat uit naar : 
het bestuur van Kids to School in 
Nederland; Sr. Milaluna Arranchado 

Moralde, financiëel coördinator van Kids 
to School; Sr. Anthonia Ngozi Ochike - 

voormalig schoolhoofd van Raruowa Girls 
Secondary School; de lokale adviesraad 

van Kids to School; mijn familie en de 
donateuren van Kids to School. 
Moge God jullie beschermen, belonen en 

en zegenen. In liefde en gebeden 
Esther Patrobers 

 
De Baobab Home 
De Baobab home en de Steven Tito 

Academy (STA) hebben mooie 
vorderingen gemaakt het afgelopen jaar. 

STA is de lagere school die gestart is in 
2012. Het afgelopen jaar is de school 
officieel geregistreerd. Dit betekent dat 

de kinderen van groep 4 en 7 de 
regionale en nationale examens kunnen 

en moeten doen. Alle kinderen van STA 
zijn geslaagd. Een uitstekend resultaat. 
Proficiat STA 
Verdere 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 is het afgelopen jaar niet 
veranderd. Omdat Sr. Milaluna vertrekt uit 

Kenia zijn we druk bezig geweest een 
nieuwe financiële vrouw in Kenia te vinden. 
Dit is recent gelukt. Bij de laatste Skype 

vergadering hebben we kennis kunnen 
maken met Sr. Elisabeth. Wij verwelkomen 

haar en hopen op een vruchtbare 
samenwerking met haar.   
 

Hoe te helpen? 
Zowel voor ons Studentenproject als het 

project van Terri Place: 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. Het project van Terri 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. 
Bestuur Kids to School 


