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Stichting KIDS to SCHOOL    Nieuwsbrief, november 2014 
 
 
Asanta sana. Allereerst hartelijk dank namens onze studenten en The Baobab Home voor het steunen van 
onze stichting. 
Er is weer een jaar voorbij en ik ben blij dat ik jullie weer over de voortgang van onze stichting kan 
informeren. Het is verdrietig dat Sr. Jocelyn Pecto, één van de mensen die aan de wieg van Kids to School 
gestaan heeft, 1 oktober is overleden. Zie verderop in deze Nieuwsbrief het in memoriam. We hebben een 
actief jaar achter de rug. Ruud en ik hebben eind 2013 Kenia bezocht. Samen met één van onze 
sponsoren To Tasseron en haar man René heb ik in september 2014 The Baobab Home in Bagamoyo 
bezocht.  
Deze Nieuwbrief wil ik graag beginnen met een in memoriam van Sr. Jocelyn Pecto, vervolgens zal ik onze 
studenten individueel aan jullie voorstellen. Aan de hand van ons bezoek aan The Baobab Home zal ik 
jullie op de hoogte brengen van de ontwikkelingen daar. To Tasseron zal schrijven over ons gezamenlijk 
bezoek. 
 

In memoriam 
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 
STUDENTENPROJECT 
 
Ruud en ik hebben in december 2013 Kenia bezocht. Het eerste doel van ons bezoek was onze jaarlijkse 
Kids to School studentenbijeenkomst. Daarnaast wilden we aandacht geven aan het overlijden van Barbara 
Lee Shaw, oprichtster van de Maasai Girls Education Fund (MGEF). Sinds een paar jaar werken wij samen 
met deze stichting. Vijf Masai meiden worden gesponsord door Kids to School maar voor de constante 
begeleiding van deze meiden hebben we ze bij deze stichting ondergebracht. Het voordeel hiervan is dat 
de begeleiding gericht is op een typisch probleem die Masai meiden hebben. Masai meiden lopen n.l. het 
risico op een jonge leeftijd uitgehuwelijkt te worden aan een veel oudere Masai man. In jaarlijkse 
workshops wordt de problematiek van en met de jonge vrouwen besproken. Door contacten met de chiefs 
en workshops voor mannen en vrouwen wordt begrip gekweekt voor deze problematiek. In de 
bijeenkomsten wordt het belang van de opleiding benadrukt. Jonge studenten worden ondersteund in hun 
verlangen een opleiding te volgen en op deze manier een eigen leven op te bouwen. De jaarlijkse 
studentendag bij MGEF was verbonden met een memorial voor Barbara Lee Shaw. Voor Ruud en mij was 
dit een bijzondere kans de stichting beter te leren kennen. We hebben kennis gemaakt met de echtgenoot, 
de dochter, en twee kleinkinderen van Barbara en met de nieuwe directeur van MGEF Zara Bott-Goins. 
Ook hebben we de tijd gehad de Kenyaanse staf te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Kortom een 
positief bezoek. Na deze MGEF bijeenkomst hebben we in Nairobi de jaarlijkse bijeenkomst van Kids to 
School georganiseerd. Net als voorgaande jaren was de bijeenkomst weer bij de “Carmelite Missionaries” 
in Langate, Nairobi.Voor het eerst was ook de Local Advisory Counsel in functie aanwezig bij deze 

Op 1 oktober 2014 is Sr. Jocelyn Pecto overleden. Jocelyn stond aan de 
basis van Kids to School. Toen Caren van Egten en ik in 2009 Kids to 
school startten was Sr. Jocelyn de contactpersoon voor ons in Kenya. 
Onze eerste studenten: Agnes, Bernadette, Jacqueline, Nicholaus en 
Hellen zijn via haar in ons project gekomen. Ik heb Sr Jocelyn in augus-
tus 1991 leren kennen in Kenia. Ze was een enthousiaste wiskunde- 
lerares op een middelbare school in Loitokitok. Met haar hulp heb ik 
door de jaren heen een aantal jonge mensen in Kenia gesponsord. In 
2009 is ze i.v.m. haar pensionering teruggegaan naar de Filippijnen 

Ook in de Filippijnen was ze weer actief betrokken bij de scholing van jonge mensen en ook van daaruit 
is ze actief gebleven binnen Kids to School Onze twee Filippijnse studenten Marvin en Jenny hebben we 
dankzij haar in ons programma kunnen opnemen. Een aantal jaren geleden is bij Jocelyn borstkanker 
ontdekt. Met veel inzet en kracht heeft Jocelyn de afgelopen jaren een aantal therapieën ondergaan. 
Vorig jaar januari heb ik haar nog ontmoet, ze was nog vol energie en vertrouwen. Helaas afgelopen 
zomer kwam de kanker terug en was verdere behandeling niet meer mogelijk. We verliezen met haar 
een betrokken, energiek, enthousiast en accuraat persoon.  
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meeting. Uitgebreide gesprekken zijn gevoerd met al onze studenten. Ik wil onze algemene contactpersoon 
in Kenya Sr Milaluna dankzeggen voor de gastvrijheid en goed zorg die ze ons weer verleend heeft. 

 
Onze vijf studenten die binnen het programma van MGEF hun opleiding doen.  
 
Irene Soila Saitoto, Clare Maningo en Elisabeth Kosianka zijn de drie studenten die eind 2012 geslaagd 
zijn voor hun middelbare school. Elisabeth, Claire en Irene zijn in september 2013 begonnen met hun 
beroepsopleiding. Sinds 2012 sponsort Kids to School Emily Muriet Tumaina en Abigael Sindiyi. Voor mij 
was dit de eerste keer dat ik deze twee jonge vrouwen ontmoette. 
 
       Irene Soila Saitoto                              Claire Nkurani Maningo                       Elisabeth Kosianka 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Emily Muriet Tumaina                           Abigael Sindiyi 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
   
          
  
 
  

Irene (20 jaar) studeert sinds 
september 2013 voor het diploma 
Bussiness Administration aan de 
Kenyan Methodist University. Ze 
haalt goede resultaten en gaat 
volgend voorjaar stage lopen. Ze 
hoopt in juli 2015 af te studeren. 

Claire (23 jaar) studeert aan 
Kibwezi Teacher Training college 
in Kajiado. Ze is bezig met haar 
pre-certificate studie en hoopt in 
januari te beginnen aan haar 
studie voor een certificate. Claire 
doet een opleiding tot kleuter-
leidster. 

Abigael (22 jaar) studeert sinds 
september 2012 Community 
Development en Social work aan 
de Mount Kenya University in 
Thika. Tijdens het gesprek vorig 
jaar bleek dat ze voortvarend 
gestart was en dat ze in 1.5 jaar  
het certificate en het dipoma 
gehaald heeft. We hebben haar 
daarom de kans gegeven verder 
te studeren en een degree te 
halen. Deze opleiding duurt 1,5 
jaar  

Elisabeth (21 jaar) studeert 
Human Resource Management 
aan de Masaai Tecnical Institute 
in Kajiado. Ze is bezig met haar 
pre-certificate studie.  

Emily (22 jaar) studeert Tourism 
Management aan de Kenyatta 
University in Nairobi. Ze studeert 
voor een degree en ligt goed op 
koers. Zoals het er nu uitziet 
studeert ze in augustus 2015 af. 
Het afgelopen jaar hebben we 
een computer voor haar 
aangeschaft. Deze heeft ze in 
bruikleen en kan later door ande-
re studenten van MGEF gebruikt 
worden. 

       

Impressies van ons bezoek aan MGEF 
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Onze andere Keniaanse studenten 
 
       Levis Nyalando Auma                         Mary Anyango Okulur                       Esther Atieno Patrobers 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
               Lilian Akinyi                                   Morine Atieno Dwino 

                                
 
                                   
                                                        
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lilian (22 jaar) en is in 2013 
geslaagd voor de middelbare 
school. In september 2014 is ze 
begonnen aan de opleiding 
Clinical Medicine, Surgery, and 
Community Health aan de Kenya 
Methodist University. Deze studie 
duurt 2 jaar en leidt op tot een 
diploma. 

 

Esther (18 jaar) heeft in 2013 
haar middelbare school met 
goed gevolg afgesloten. In 
september 2014 is ze 
begonnen aan haar opleiding 
Rechten aan de School of Law 
aan de Kenyatta University in 
Nairobi . De opleiding duurt 4 
jaar  

Mary (22 jaar) is in september 2013 
begonnen met haar studie Social 
Work and Community Development 
aan de African Institute of 
Research and Development 
Studies in Kisumu. Binnenkort 
studeert ze af met een certificate. 
Om haar kansen op de arbeids-
markt te vergroten en gezien haar 
goede resultaten krijgt ze de kans 
verder te studeren voor een 
diploma 

Voor Morine (17 jaar) was de 
studiekeuze moeilijk. Ze wilde altijd 
arts worden maar dat kan in Kenya 
alleen als je een topstudent bent. 
Ze heeft nu besloten de verpleeg-
steropleiding te volgen. We hopen 
dat ze in april 2015 kan beginnen.  

Josephine (18 jaar’ zit in form 3 
van de middelbare school. 
Deze school duurt in Kenya 4 
jaar.Josephine doet volgend 
jaar november eindexamen. 

 

Levis (21 jaar) is in september 
2013 begonnen met haar 
opleiding tot accountant. Ze 
studeert aan Kenyan College of 
Accountancy University in 
Nairobi. De opleiding duurt 4 jaar.  
 

 

  Josephine Auma 

    
Impressies van onze bijeenkomst in Nairobi 
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Onze studenten in de Filippijnen en Tanzania 
 
            Marvin Pecto                                     Jenny Salavante                                 Salama Juma 

                                                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECT Terri: The Baobab Home 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       

Marvin woont in de Filippijnen en 
is 21 jaar. Marvin volgt een 
opleiding tot zeevaartingenieur. In 
april 2013 heeft hij het 
theoretische deel van zijn studie 
afgerond. Hij is nu bezig met zijn 
stage. We hopen dat hij in juni/juli 
2015 afstudeert. 

Jenny woont ook in de Filippijnen 
en is 17 jaar. Ze is 2e jaars 
studente aan de West Visayas 
State University. Ze doet de 
bachelor-opleiding Elementary 
Education with specialization in 
General Education. Ze wordt 
onderwijzeres. Ze is een 
uitstekende student. De opleiding 
duur 4 jaar.  

Salama Juma is nu 10 jaar en zit 
in de 1e klas van de Steve Tito 
Academy in Bagamoyo, 
Tanzania. Ze heeft het afgelopen 
jaar uitstekende vorderingen 
gemaakt en is goed in Engels en 
sport.  
 

The Baobab Home is gegroeid. Ik was er in februari 2012 en nu dus weer in 
september 2014. Terri en Caito met hun kinderen hebben inmiddels een 
eigen huis. Het kindertehuis telt nu negen kinderen, destijds zeven kinderen. 
De school telt nu vijfenvijftig kinderen destijds drie en binnenkort zal een 
nieuwe klas gestart worden met weer twintig nieuwe kinderen. De Steve Tito 
Academy bouwt nu aan een nieuwe bibliotheek waarin ook het nieuwe lokaal 
een plaats krijgt. De Steve Tito Academy is een engelstalige Montesori 
school. De gedachte van Terri en haar team is dat de kwaliteit van de 
scholing beter kan en dat de kinderen meer kansen verdienen.  

Tachtig % van de kinderen wordt gesponsord, 20 % van de leerlingen betaalt zelf. Dit zijn kinderen uit 
Bagamoyo en een aantal kinderen van in Bagamoyo wonende expats. 
Zestienhonderd HIV positieve mensen krijgen 1x per maand een ontbijt van The Baobab Home. Eén maal 
per maand komen ze n.l. naar het ziekenhuis in Bagamoyo om hun medicijnen te halen en dan worden ze 
verwelkomd met een ontbijt. Door het verstrekken van het ontbijt hoopt men sociale contacten te 
vergroten en daarmee onderling begrip en hulp. Informatie over HIV blijft van groot belang en kan op 
deze manier gegeven worden. Mensen uit Bagamo voeren dit project uit en The Baobab Home begeleidt 
dit project. Binnen de problematiek van de HIV dragers nemen de jonge mensen een speciale plaats in. 
Binnen The Baobab Home is dat vorm gegeven in het Stronger Together programma . Aan dit 
programma doen ongeveer vijfendertig jonge mensen mee. De groep wordt begeleid door George, een 
van de bewoners van de Baobab Home. Een centrale rol binnen deze groep speelt ook Mevrouw.Halima. 
Zij is Bibi (oma), de toeverlaat van deze jonge mensen. De jonge mensen komen 2x per week bijeen, 
meestal  bij Halima maar ook 1x per 2 weken op de Baobab boerderij. Goede onderlinge contacten en 
vriendschappen ontstaan en informatie kan zo gegeven worden. 

Impressies van de Baobab Home 
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Ik ben sinds een paar jaar sponsor van één van de schoolkinderen van de 
Steve Tito Academy in Bagamoyo. Het leek me geweldig daar eens met 
mijn echtgenoot René en Ans op bezoek te gaan.  
De school, waar Salama Juma leerling is, is onderdeel van het project The 
Baobab Home. Naast de school is er een weeshuis, een boerderij met 
koeien en geiten, een groenten- en fruittuin ,een keukengebouw, een 
logeergebouwtje voor de onderwijzer en de vrijwilliger en een 
slaapgebouwtje voor de kok, de boer en de tuinman. 

 door het toch wel arme wijkje met lemen huisjes waar de vrouwen in de deurpost op de grond zitten, soms 
met een grote plastic zak ervoor, als deurafsluiting. Ik blijf haar graag sponseren en hoop dat ze een goede 
toekomst krijgt, Ze wil graag lerares worden . 

       Ervaringen van To Tasseron 

 
 
Van te voren hadden we bedacht dat we er zeker niet als toerist heen wilden, maar graag wilden helpen 
voor zover dat in ons vermogen lag. Terri had ons gevraagd muziekles te geven, stoeltassen voor het 
schooltje te maken en als experiment een larve-voerder voor de kippen te maken,dat is inmiddels allemaal 
gelukt. Onze aankomst was bijzonder spannend. Onze koffers werden bij aankomst door het zand gezeuld 
door de kinderen van het Baobab weeshuis . Er werd min of meer om gevochten wie zo'n zware koffer naar 
binnen mocht sjouwen. We konden slapen in het huis van Terri en haar man. Iedereen liep daar in en uit, 
de een kwam wat vragen, kinderen speelden er even en gingen dan weer weg, anderen kwamen wat 
brengen. We waren dus niet de enige gasten. Het leuke was dat de bedden wel een meter hoog waren 
gezet. Om te slapen moesten we eerst op een stoel stappen, en hup dan lag je in bed. Het weeshuis 
bezocht ik iedere dag, om een beetje kennis te maken en om samen met de kinderen liedjes te zingen die 
ik in Nederland had voorbereid. Ik had liedjes verzameld met een soort universele tekt zoals, "Aram aram 
Sam".Gelukkig vonden ze het leuk dus bleef ik dat zo iedere dag even doen, en ook in de school zelf, 
maakte ik wat muziek en probeerde ik voorzichtig aan wat noten te leren aan de kinderen. Salama,het 
meisje dat ik sponsor met haar schoolgeld zag ik al de eerste dag  omdat er op het terrein van de Baobab 
Home een sportdag was voor de schoolkinderen van de Steve Tito Academy. Het was een leuk blij meisje 
en ze keek verlegen naar mij, omdat ze besefte dat die oude dame (bibi) haar sponsort. Ik vond het leuk 
om te zien dat het goed met haar ging. Na een weekje gewenning van onze kant, ging ik met Ans ook naar 
haar huis in het stadje Bagamoyo waar haar moeder, broertje en oma wonen.  
 

 
 
 
 
 
Kids to School sponsort al sinds 2007 The Baobab Home. Zie voor verdere informatie: www.tzkids.org  
 

Stichting KIDS to SCHOOL 
 
Het afgelopen jaar hebben we gelukkig de vacante plaats voor de secretaris kunnen opvullen. 
José Boerrigter is 27 jaar. Ze is verpleegkundige op het AMC. Ze heeft een aantal keren 
vrijwilligerswerk in Afrika gedaan. We zijn blij met deze versterking van het bestuuur.  
 
Hoe te helpen?  
Zowel voor ons Studentenproject als het project van Terri: The Baobab Home geldt dat ze via de Stichting 

Kids to School gesteund kunnen worden. Het bankrekeningnummer (Triodosbank) van deze stichting 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. 

Ik mocht buiten op een krukje zitten met een soort picknick kleedje er 
onder. Ze hadden denk ik hun mooiste kleren aan. We hadden een gids 
mee, een van de grotere jongens van de Baobab Home, daardoor kon ik 
gelukkig iets vragen. "Hoe gaat het met je op de school? Wat vind je 
leuk? Wat wil je later misschien wel worden?". Zo ging het gesprekje via 
de gids, met haar en haar moeder. Ze liet ook haar rapportje zien. Ik 
vond het allemaal erg aardig. Maar de vraag om te blijven eten vond ik 
voor mezelf en ook voor hun wat te veel gevraagd, dus hebben we 
afscheid van elkaar genomen en zijn met onze gids weer teruggelopen 

http://www.tzkids.org/
http://www.tzkids.org/
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Voor verder informatie kunnen jullie contact opnemen met Ans Groener: ans.groener@planet.nl of tel 030-
2718099  
 
Veel groeten, 

 
Namens het bestuur van Kids to School: 
Ans Groener, voorzitter 

mailto:ans.groener@planet.nl

