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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 niet helpen. 
Ook dit jaar ontvangen we daarom graag 

weer jullie steun.  
 
We hebben goed nieuws. Twee van onze 
studenten zijn dit jaar afgestudeerd. 

Marvin Pecto, Filippijnen, heeft nu zijn 
bachelor in de marine engineering en is 

op zoek naar een baan. In december is 
Emily Muriet afgestudeerd in hospitality 
and tourism management en ook zij is op 

zoek naar een baan. We wensen beiden 
veel succes.  

 
In 2015 hebben we twee nieuwe 
studenten in ons programma opgenomen. 

Nashra Saidi woont in Bagamoyo, 
Tanzania, is 7 jaar en zit in de eerste klas 

van de Steven Tito Academy en Joyce 
Wanjiri, zij woont in Kiambu County, 

Kenia, is 13 jaar en zit in de 2e klas van 
de Mary Hills Girls School.  
Zoals jullie al weten is de website in de 

lucht en het laatste nieuws kunnen jullie 
daar volgen: www.kids2school.info.  

Het nieuws van 2015 wil ik in deze 
Nieuwsbrief samenvatten.  
 
Dit jaar hebben we twee reizen naar 
Kenia gemaakt. In mei zijn Ruud en ik 
vergezeld door Sotiria, een vriendin van 
Ruud uit Griekenland, naar Nairobi 
geweest. Verderop in deze Nieuwsbrief 
beschrijft Sotiria haar indruk van deze 
reis. In december zijn José en ik samen 
naar Kenia geweest. Ook José zal 
verderop in deze brief over haar 
ervaringen schrijven. Tijdens beide reizen 
hebben we alle studenten en alle andere 
mensen in Kenia die actief betrokken zijn 
bij onze stichting weer kunnen spreken.  
 
De reis in mei. De studentendag in mei 
begon met de herdenkingsdienst voor Sr. 
Jocelyn Pecto. De meeste studenten 
waren er en het was hartverwarmend om 
te zien hoe allen participeerden in de 
dienst . De studenten verzorgen de 
lezingen, de muziek en de zang. 

  

 
Esther en Lilian bij het voorlezen 
 

  
Spontaan gevormde muziekgroep 
 
Tijdens de studentendag hebben we altijd 
een zgn. rondje, hierin kunnen de 
studenten hun voortgang vertellen en 
kunnen vragen gesteld worden. Het is 
bijzonder om deze meiden te zien 
veranderen. Van meisjes op een  strenge 
kostschool ergens op het platteland naar 
jonge vrouwen die nu met enthousiasme 
een studie volgen in een stad. Dat proces 
werd verwoord door Esther “het is echt 
anders nu je zelf verantwoordelijk bent en 
zelf moet weten wanneer je studeert”.  
Met sommigen studenten hebben we een 
extra gesprek. Dit keer was dat met 
Josephine. Zij was voor het eerst bij een 
studentendag aanwezig. Zij woont in West- 
Kenia en was nu voor het eerst in Nairobi. 
In november heeft ze heeft eindexamen 
gedaan, binnenkort krijgt ze de uitslag en 
zal ze haar vervolgstudie gaan regelen. Ze 
is geïnteresseerd in bedrijfseconomie.  

http://www.kids2school.info/
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Josephine 
 

Ook hebben we extra gesproken met 
Morine, zij vertelde dat ze toegelaten is 
op de Cecile McDonald Nursing School en 
hoopt dat ze in september kan beginnen 
met haar verpleegsteropleiding. We 
hebben ook met Levis gesproken over de 
nieuwe opleiding van een jaar die ze nog 
kan volgen. Uiteindelijk heeft ze gekozen 
voor informatie technologie. 
 
De dag wordt meestal afgesloten met een 
fotosessie. 
 

 
Studenten, leden van de LAC, Ruud en ik 
 

Tijdens deze reis hebben we een bezoek 
gebracht aan Lenkisem. Lenkisem is een 

klein Masaai dorp waar een aantal van 
onze meiden vandaan komen. Hier 

hebben we de familie van Masento 
Bernadette Tipape bezocht . Masento is 
een oud-studente van Kids to School, 

werkt tegenwoordig als secretaris bij de 
senator van Kajiado County en is lid van 

de Local Advisory Counsil.  

In Lenkisem hebben we ook de familie van 
Elizabeth bezocht. Elizabeth is in 2014 
getrouwd en heeft nu een dochtertje. Ze 
hoopt in 2016 haar studie weer op te 
pakken. Helaas konden we de familie van 
Claire niet bezoeken. I.v.m. de droogte 
was de hele familie verhuisd naar een plek 
waar nog wat te eten was voor het vee. 
Hier werden we dus geconfronteerd met 
wat droogte kan betekenen voor deze 
Masaai familie.  
 

 
Familieleden van Masento in Lenkisem 
 

 
Masento met haar moeder en grootmoeder 

 

 
Op bezoek bij de familie van Elizabeth 
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Hieronder schrijft Sotiria over haar eerste 
bezoek aan Kenia en haar kennismaking 
met Kids to School (De vertaling is van Ans) 
 

 
Masento en Sotiria 
 

Er bestaat geen twijfel, de ervaring van 

deze reis naar Kenia overtreft al mijn 
verwachtingen.  
De reis begon uit het niets. Ruud is vanaf 

de oprichting actief betrokken geweest bij 
Kids to School en na me hierover verteld 

te hebben nodigde hij mij onverwachts uit 
mee te gaan naar Nairobi. En een paar 
weken later landden we al op het 

vliegveld.   
Vanaf het begin was de openheid van alle 

betrokkenen opvallend. Voor zover het de 
Keniaanse vrouwen betrof werd mijn 
aandacht getrokken door hun culturele 

achtergrond en de wil om een beter leven 
te krijgen. Wat ik het meest waardeerde 

was het feit dat alle mensen, die 
betrokken zijn bij dit project, geïnteres-
seerd zijn in de eigenheid van elk meisje, 

met respect voor hun wortels en hun 
behoefte om zich verder te ontwikkelen. 

De meisjes aan de andere kant leken 
vastbesloten om de obstakels te 
overwinnen en hun eigen pad te volgen. 

Het is ongetwijfeld moeilijk om een goed 
evenwicht te vinden tussen de interesse 

voor een beter leven en het behoud van 
de eigen identiteit. Echter, alle meisjes 
die ik tegenkwam gaven me het gevoel 

dat ze vastbesloten zijn om hun doel te 
bereiken. 

Er zijn kostbare momenten die me 

bijgebleven zijn. Momenten zoals het 
warme onthaal van de Masaai families, de 

inspirerende toespraak van de nonnen, die 
de meisjes ondersteunen, tijdens de 
herdenkingsdienst voor Sr. Jocelyn, de 

bereidheid van Ans en Ruud om hun steun 
af te stemmen op de individuele behoeften 

van de studenten, en de hulp die ze daarbij 
krijgen van Sr. Milaluna en de Local 
Advisory Counsil. Maar vooral boeiend 

vond ik dat ik de kans gekregen heb mee 
te kunnen luisteren naar de eigen ideeën 

van de meisjes en getuige te kunnen zijn 
van hun enthousiasme tijdens de jaarlijkse 

studentendag. 
Er is geen twijfel, dit is een inspirerend 
project. Ik kijk uit naar de volgende keer. 

Voorlopig wil ik alle mensen die ik 
tegengekomen ben tijdens deze reis 

bedanken voor hun warme gastvrijheid. 
Sotiria Kyriakopoulou is psychologe en werkt in Athene met 
daklozen.   
  

Na het bezoek aan Lenkisem zijn Ruud en  
Sotiria teruggegaan naar Nederland en ben 
ik naar West-Kenia gereisd om de school 

van Mary in Kisumi en de school van 
Josephine in Asumbi te bezoeken. 
 

Het bezoek aan de African Institute of 
Research and Developmental Studies.  
Op deze school zit Mary. Ik heb hier een 
rondleiding gehad door de school en met 
het hoofd van de school Ms. Orege heb ik 
over de studie-voortgang van Mary 
gesproken. Mary is een goede student. Ze 
doet goed haar best en is duidelijk meer 
praktisch dan theoretisch ingesteld.  
 

  
Mary (links) en Ms. Orege (hoofd van de school) 
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Mary in de klas met klasgenoten 
 

Na Kisumi ben ik naar Asumbi gereisd. 
Asumbi is een plaatsje van niets maar 
hier staat wel de Asumbi Girls High 
School waar Josephine nu in haar laatste 
jaar zit. Het hoofd van de school is er niet 
maar wel kan ik uitgebreid praten met 
haar klassenleraar Mr. Benson. Josphine 
is een uitstekende leerling en is al haar 
vakken (Scheikunde, Biologie, Wiskunde, 
Natuurkunde, Godsdienst, Kiswahili en 
Engels) even goed. Volgens Mr Benson zal 
ze zeker slagen. 
 

 
Motto van de Asumbi Girls High School 

 

 
Josephine 

  

 
Josephine, rechtsvoor, in de klas 
 

De reis in december.  
José heeft in december haar eerste reis 
naar Kenia gemaakt.  Tijdens deze reis 

heeft ze alle studenten ontmoet en hebben 
we bovendien de  Maasai Girls Education 

Fund (MGEF) in Kajiado bezocht. Zij geeft 
hier een verslag van deze reis.  
 

Sinds 2012 ben ik betrokken bij Kids to 
School als bestuurslid. December 2015 was 

het dan zover! Ik zou iedereen betrokken 
bij Kids to School in Kenia gaan 
ontmoeten. Samen met Ans vloog ik naar 

Nairobi waar we hartelijk werden 
ontvangen. Opvallend is wat er inmiddels 

in al die jaren dat de stichting bestaat 
opgezet is. Nicholaus en Andrew, leden van 

de Local Advisory Counsil, ontmoette ik in 
Nairobi. Betrokken mannen die ons 
vriendelijk en zeer gastvrij welkom 

heetten.  
 

We zijn bij de familie van Joyce, een 

nieuwe studente op bezoek geweest. Joyce 
is een zeer gedreven meisje, zij zit op de 

2e klas van de middelbare school en hoopt 
arts te worden. Extra bijzonder voor mij, 
omdat ik zelf opgeleid ben als 

verpleegkundige, was een bezoek aan de 
Cecile McDonald Nursing School waar 

Morine gestart is met haar opleiding. Ze 
vertelde met een stralende lach en 
sprankelende ogen over welke handelingen 

ze inmiddels al geleerd heeft. Het 
ontroerde mij dat dit meisje de kans krijgt 



Stichting Kids to School          Nieuwsbrief, februari 2016 

 
 

5 

 

op een beter leven en dit met zoveel 
passie aanpakt. 
 

 
Joyce en haar familie 
 

 
José met Morine (rechts). In het midden Sr. Irene, een 
oud lerares van Mourine die nu ook de verpleegster-
opleiding doet 
 

Op de studentendag ontmoette ik de rest 
van de studenten. Er straalt zoveel 

positiviteit en energie bij alle studenten. 
Gedreven, gemotiveerde en vooral sterke 

jonge vrouwen die door hulp van de 
stichting een kans krijgen een mooi leven 
op te bouwen. Als het over de toekomst 

gaat  willen ze eigenlijk maar één ding: 
Zich ontwikkelen en een normaal leven 

leiden met werk, zodat ze hun familie en 
de rest van de community kunnen 
onderhouden. Bij het ondersteunen van 

deze meiden ‘help’ je eigenlijk gelijk een 
hele gemeenschap. 

 

 
De bijna hele groep op de studentendag 
 

 
Esther, Levis, Mary en Joyce 
 

Tijdens deze reis hebben we ook een 
bezoek gebracht aan MGEF, de organisatie 

waarmee Kids to School samenwerkt en die 
gevestigd is in Kajiado. We werden 
hartelijk ontvangen en hadden een gesprek 

over de samenwerking, de gang van zaken 
en vorderingen van de studenten. Hierna 

mochten we ook aanwezig zijn bij de 
workshops die jaarlijks georganiseerd 
worden voor alle studenten die gesponsord 

worden door MGEF. Deze workshops geven 
informatie over hoe je het beste een 

vervolgstudie kunt  kiezen, maar ook 
serieuzere onderwerpen zoals de 
vrouwenbesnijdenissen die nog steeds 

voorkomen in Kenia worden besproken. Dit 
moeilijk onderwerp werd zeer professioneel 

gebracht door de docenten.  
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Claire tijdens een van de workshops 
 

Verder was er voldoende ruimte voor 

zang en spel om binnen deze grote groep 
jonge mensen een gevoel van eenheid te 
creëren. Het was een hele bijzondere reis 

en door alle betrokkenen nu in het echt te 
hebben ontmoet ‘leeft’ het voor mij veel 

meer en ben ik er nog meer van bewust 
en overtuigd hoe belangrijk het werk is 
dat de stichting doet. De stichting heeft 

veel persoonlijke aandacht voor elke 
student en ziet elke student echt als een 

individu. 
José Boerrigter is verpleegkundige en werkt in het 
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. 

 

The Baobab Home 

Jaarlijks geef ik een korte update van de 
voortgang van de Baobab Home in 
Bagamoyo, Tanzania. Belangrijk nieuws is 

dat de school weer uitgebreid is met een 
bibliotheek en een nieuw lokaal. De 

school heeft nu meer dan 75 leerlingen op 
verschillende niveaus. Twee van hen, 
Salama en Nashra, worden gesponsord 

door Kids to School. Kids to school heeft 
verder bij gedragen aan de bouw van de 

bibliotheek, aan de bouw van een toilet in 
het huis van de onderwijzer en aan de 
algemene onkosten voor het kindertehuis. 

Ook hiervoor geldt dat verdere informatie 
gevonden kan worden op de website van 

The Baobab Home: www.tzkids.org.  
  

De stichting Kids to School 

Eind 2015 Heeft Liesbeth van Egten 
besloten haar functie als penningmeester 

neer te leggen. We danken voor alles wat 
ze voor onze stichting gedaan heeft. We 

zijn nu op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. 
 

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 Tull en ’t Waal. 
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, 
Namens het bestuur van Kids to School 

Ans Groener  
 

 


