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Stichting KIDS to SCHOOL   Nieuwsbrief, september 2013 
 
Asanta sana. Heel hartelijk dank aan allen die de projecten ook dit jaar weer hebben 
gesteund. 
Er is veel gebeurd in onze stichting het laatste jaar. We zijn bezig de stichting te 
professionaliseren. Ik zal daar verderop in deze Nieuwsbrief op ingaan. Maar eerst waar het 
allemaal omgaat. Onze studenten en de Baobab home. Vorig jaar augustus hebben Ruud en 
Liesbeth Kenya bezocht en daar iedereen gesproken op de jaarlijkse meeting in Nairobi. Ik 
heb begin dit jaar de Filippijnen en Kenya bezocht en heb al onze studenten op locatie 
gesproken.  
 
STUDENTENPROJECT 
 
Bezoek van Ruud en Liesbeth aan Nairobi 
 
Tijdens het weekend waarin Ruud en Liesbeth in Nairobi waren is er een herdenkingsdienst 
gehouden voor Caren van Egten en is er uitgebreid gesproken met onze studenten. Elke 
student deed verslag van de huidige status van haar opleiding en haar wens voor de 
vervolgopleiding. Nog niet alle studenten staan voor de keuze voor een vervolgopleiding. 
Ook is met oud-studenten en vrienden gesproken over het installeren van een Local Advisory 
Counsil (LAC). De LAC heeft als taak de studenten te begeleiden en de administratieve en 
financiële zaken in Kenya soepel te laten verlopen. De honneurs van zuster Milaluna, 
financieel verantwoordelijke in Kenya, die niet aanwezig kon zijn door het overlijden van haar 
moeder, zijn waargenomen door zuster Belen 
 

     
 
Bezoek aan de Filippijnen en Kenya 
 
Filippijnen 
 

 
 
Kenia 
 

          
       

Het afgelopen jaar heeft Nicholaus zijn stage periode afgesloten en daarmee 
zijn studie afgerond. Hij heeft zijn diploma in Automotive Engineering 
gekregen en werkt nu naar volle tevredenheid bij Carmasters Kenya LTD. 
Van harte gefeliciteerd Nicholaus en veel succes verder. 

Tijdens mijn bezoek aan de Filppijnen heb ik Marvin Pecto ontmoet. Kids to 
School sponsort Marvin sinds 2011. Marvin volgt een opleiding tot zeevaart 
ingenieur heeft het theoretische deel van zijn studie in april afgesloten en 
begint binnenkort zijn stage op de grote vaart. 
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Vijf van onze studenten zijn geslaagd voor hun middelbare school en zijn nu op weg naar 
hun vervolgopleiding:  
          

 
 
Ik sprak deze 3 meiden bij mijn laatste bezoek in februari j.l.  
Elisabeth start haar opleiding in human resources management aan Masai Techical Institute 
in Kajiado in september en Clare begint dan haar opleiding early childhood development aan 
de Regional Teacher Training College in Makindu. Irene start deze maand met haar 
opleiding bussiness administration aan de Kenya Methodist University in Nairobi.  
 
Het afgelopen jaar zijn 2 Masaai vrouwen, waar van de sponsoring door MGEF niet meer 
mogelijk was, opgenomen in het sponsorprogramma van Kids to School.  
Abigael Sindiyi is 21 jaar en studeert community development and social work aan de Mount 
Kenya University. Emily Muriet Tumaina, 22 jaar, studeert aan de Kenyatta University 
hospitality and tourist management. Informatie over MGEF kan gevonden worden op 
http://www.maasaigirlseducation.org/ 
 
Twee studenten, Mary en Levis, van St. Lucy’s Raruowa Girls High School hebben ook het 
eindexamen met goed gevolg afgesloten. Tijdens mijn verblijf in Kenia in februari hebben 
Nicholaus en ik de school bezocht, uitgebreid gesproken met alle 5 de studenten en genoten 
van de sport op zaterdagmiddag. 
Mary is in augustus begonnen met haar opleiding social work/ community development aan 
de African Institute of Research and Development studies in Kisumu.  
Levis begint in januari met haar opleiding accountancy aan de Kenyan College of 
Accountancy (KCA) University in Nairobi. 
     

               
 
Van l naar r: Mary, Mourine, Esther, Levis, en Lilian      Volleybal 
 

Irene Soila Saitoto, Elisabeth Kosianka en Clare Maningo , 
van links naar rechts op de foto, onze 3 Masaai meiden zijn 
geslaagd. Om organisatorisch redenen maar zeker ook om de 
studenten in contact te laten komen met andere Masaai 
vrouwen die een studie volgen of al een baan hebben, hebben 
we deze 3 meiden kennis laten maken met Masaai Girls 
Education Fund (MGEF). Ze volgden met veel enthousiasme 
in december 2012 een workshop en hebben daar kennis 
gemaakt met andere jonge vrouwen die ook bezig zijn aan 
hun toekomst te werken. We hebben besloten in 
samenwerking met MGEF de verdere sponsoring van deze 
meiden te verzorgen. 
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Esther, Lilian en Mourine doen in november hun eindexamen. We wensen ze veel succes. 
 
Tanzania.  

 
 
 
POJECT Terri: The Baobab home 

    
 
Het andere project dat we al jaren steunen is de Baobab home in Tanzania. Dit 
kindertehuis hebben we gesteund met de kleine en grote bedragen die we de 
afgelopen jaren ontvingen. Teleurstellend is wel dat de inkomsten van deze 

donoren langzamerhand wat afneemt ondanks de regelmatige interesse in en over de 
voortgang van projecten, daarbij aangevend de projecten te willen steunen. De uitvoering 
daarvan schiet er echter af en toe bij in, maar we blijven bij het standpunt dat alle beetjes 
helpen. 
 
De Baobab home bestaat sinds 2007. Binnen deze organisatie is een groot aantal 
verschillende activiteiten ontwikkeld om kinderen en jong volwassenen een kans te geven. In 
de afgelopen 6 jaar is de Baobab home gegroeid van een klein huis in Bagamoyo naar een 
prachtig wooncomplex net buiten Bagamoyo met een weeshuis voor 7 kinderen, een 
boerderij met de mogelijkheid voedsel te verbouwen voor de bewoners van de Baobab home 
en verschillende maatschappelijk relevante projecten. Zo bestaat er al jarenlang het 
ontbijtprogramma voor kinderen en volwassenen met HIV. Dit programma telt meer dan 
1.000 deelnemers. Het laatste jaar is veel aandacht gegeven aan het opzetten van de Steve 
Tito Academy. Dit is een engelstalige Montesori school. De gedachte van Terri is dat de 
kwaliteit van de scholing beter moet en dat de kinderen meer kansen verdienen. Op de 
school zitten niet alleen kinderen uit de Baobab home maar ook kinderen die in de buurt 
wonen. De school telt nu 15 leerlingen. Kids to school sponsort al sinds 2007 de Baobab 
home. Bedragen van jullie die niet gelabeld zijn voor de sponsoring van studenten worden 
gebruikt om dit project te steunen. Zie voor verdere informatie: http://www.tzkids.org 
  
 

Salama Juma is 8 jaar en zit op de 1e klas van de 
Steve Tito Academy in Bagamoyo. Salama wordt sinds 
2013 gesponsord door KtS  
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Stichting KIDS to SCHOOL 
 
Het bestuur is samen met Ruud Keulen hard aan het werk geweest om de stichting te 
professionaliseren. We zijn op 2 gebieden actief geweest. Nu een aantal van onze studenten 
een vervolgopleiding starten is het voor de stichting moeilijker om een vinger aan de pols te 
houden. Tot nu zaten de kinderen op een kostschool. Om zowel wat de keuze van de 
scholen betreft als ook de controle over (financiële) voortgang te optimaliseren hebben we 
een Local Advisory Counsel (LAC) in leven geroepen. De LAC bestaat uit 2 voormalige 
studenten van onze stichting, Nicholaus en Bernadette Masento, en een vriend van mij 
Andrew Kimani. De bedoeling is dat de leden van de LAC ons informeren over de voortgang 
van de kinderen en ons helpen een goede keuze te maken voor de vervolgopleiding. Ook 
betrekken wij ze bij de keuze van nieuwe studenten. We hebben de afgelopen maanden 
gemerkt dat deze samenwerking inderdaad nodig is en zeker geholpen heeft bij de keuze 
van de vervolgstudie van zowel Mary en Levis. 
 
Zoals jullie weten heeft onze stichting een ANBI status dat betekent dat de financiële zaken 
op orde moeten zijn. Dat kan alleen als vanaf het begin duidelijk is, aan wie, wat, waarom en 
hoeveel in Kenya, Tanzania en de Philippijnen wordt uitgegeven. Ook hier zal de LAC een rol 
vervullen. Sr. Milaluna blijft eindverantwoordelijk voor een aantal financiële zaken van de 
studenten in Kenia.  
  
Omdat we als uitgangspunt hanteren dat we onze studenten een beroepsopleiding willen 
geven, moeten we als stichting in staat zijn onze kosten per jaar en voor de komende 5 jaar 
goed in kaart te krijgen. Dit zijn ook de eisen die de overheid stelt aan stichtingen met een 
ANBI status. 
 
We zijn dan ook erg blij met 2 nieuwe donoren die zich het afgelopen jaar bereid hebben 
verklaard voorlopig voor de tijd van 5 jaar een student te steunen.  
 
Wij realiseren ons als ANBI stichting dat uw gift aftrekbaar is. Wij hebben in samenwerking 
met een notariskantoor de mogelijkheid gecreëerd giften aftrekbaar te maken van de 
belasting op een gemakkelijke manier. Voor informatie kunt u zich wenden tot het bestuur. 
 
Met hulp van René, partner van Liesbeth, ontwikkelen we een website waarop we informatie 
kunnen delen met jullie en alle toekomstige geïnteresseerden. Zodra deze website openbaar 
wordt geven wij het webadres door. 
 
Hoe te helpen?  
Zowel voor ons Studentenproject, als het project Terri, de Baobab home, geldt dat ze via de 
Stichting Kids to School gesteund kunnen worden. Het bankrekeningnummer 
(Triodosbank) van deze stichting is 78.68.39.104 t.n.v. Stchting Kids to School in Tull en ’t 
Waal. Vermeld duidelijk welk project je wilt sponsoren. Voor de duidelijkheid nog even het 
volgende; Voor het project Terri zijn alle bijdragen van harte welkom. Voor het 
scholingsproject binnen Kids to School geldt als voorwaarde dat de sponsoring voor een 
student geldt en gedurende een langere periode. Het project van Terri kan ook direct via de 
website van de Baobab home (www.tzkids.org) gesteund worden.  
 
Voor verder informatie kunnen jullie contact opnemen met Ans Groener: 
ans.groener@planet.nl of tel 030-2718099 
 
Veel groeten, 

 
Bestuur Kids to School: 
Ans Groener, voorzitter 
Liesbeth van Egten, penningmeester 
Secretaris, vacant 


