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 Stichting Waridihome 

Pole pole take 2 
Van de voorzitter 

 

De tijd gaat ernstig snel. Op 11 april keert Roosmarijn voor even terug naar Neder-

land. Extra leuk dat ze er met de workshoppendag weer is. Maar lang zal ze niet blij-

ven, een paar maanden later vertrekt Roos weer om verder vorm te geven aan het 

project zodat het duurzaam wordt en bestendig. 

 

De afgelopen periode heeft Roos zich sterk ingezet om te zorgen dat er goede plan-
nen komen te liggen om de begeleiding aan de gezinnen vorm te geven. Want 
naast een financiële sponsoring is het even belangrijk dat de vrouwen die de huis-
houdens bestieren bewuster keuzes gaan leren maken, er gepraat kan worden over 
familyplanning en gezondheidsvoorlichting. Dit zijn essentiële aandachtspunten om 
de duurzaamheid van de hulp te waarborgen. Het kost tijd hier de juiste lokale men-

sen voor te vinden en die op te leiden. Het komende jaar gaat hier de focus op lig-
gen, naast de aandacht voor het voortgaande scholenproject in Chiromo en on-
dersteuning bij het ontwikkelen van het Kids Care Centre. Over dit alles kunt u lezen 
in deze nieuwsbrief. Daarnaast hopen we u van harte welkom te heten op onze 
workshoppendag.  Vergeet u vooral niet aan te melden voor deze gezellige middag   

via onze website!  
 

Project Chiromo 
Roosmarijn Wasseveld 

 

In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen over een op zichzelf staand hulpproject van 

de stichting, de basisschool van Chiromo . De opknapwerkzaamheden zijn inmid-

dels in volle gang. 
 

Een lokaal bedrijf is eind januari aan de slag gegaan met de vernieuwing van een 
van de klaslokalen (nieuwe vloer, pleisteren van de muren en een nieuw school-
bord) en met de complete verbouwing van het onafgemaakte klaslokaal, daar-
naast zijn overal in het gebouw deuren aangebracht, zodat onwelkome bezoekers 
(geiten en andere indringers) geen toegang meer hebben tot de school. 
Met de school is afgesproken dat er ook geld besteed wordt aan de inrichting van 

de klaslokalen, want schoolbanken en lesmaterialen ontbreken. Met de ouders en 
de school is afgesproken dat als de ouders en de school één schoolbank realiseren, 
Stichting WaridiHome er ook één zal realiseren en dat als de ouders en de school er 
tien realiseren dat de stichting er dan ook tien realiseert. Dit proces is momenteel 
nog gaande. Er is daarnaast door de hoofdmeester een lijst opgesteld met lesboe-
ken die noodzakelijk zijn om fatsoenlijk les te kunnen geven, deze lijst met boeken 

wordt momenteel ook aangeschaft. 

Nieuwsbrief Stichting WaridiHome 
In deze nieuwsbrief 

 

• Resultaten in het scholen-

project Chiromo 

• Kijkje in de workshoppen-

dag 

• Plannen voor het komen-

de half jaar 

• WaridiHome en het Kids 

Care centre  

• Verkiezingen in Kenia 

Wist u dat…… 
 

• Er inmiddels de moge-

lijkheid is tot automati-

sche incasso? Wilt u 

hiervan gebruik maken, 

stuur ons dan een mail-

tje (zie pg 3) 
 

• We een nieuwe pen-

ningmeester hebben? 

Welkom Hans Jolink! 
 

• Eind april onze website 

een flinke update on-

dergaat zodat u de 

ontwikkelingen van de 

gezinnen goed kan 

volgen? 

 

• Boekentip”:  “Soms in 

Afrika”, van Floor 

Koomen. Hilarisch, res-

pectvol, boeiend en 

een duik in de afrikaan-

se denk en leefwereld. 
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In 2014 zou een extra klaslokaal moeten worden gebouwd, zo-
dat ook oudere leerlingen naar school kunnen. Daarnaast zal 
er aandacht zijn voor de aanleg van dakgoten en een water-
tank, zodat regenwater opgevangen kan worden en de 

school voorzien kan worden van drinkwater. Ook zal er geke-
ken worden naar de mogelijkheden om de lokale leerkrachten 
een opleiding of cursus te bieden. 
 
 

Verdergaande samenwerking met KidsCare 
Roosmarijn Wasseveld&Margreet Lammers 

 
KidsCare en WaridiHome gaan hand in hand als het gaat om 

de gezamenlijke missie en het bundelen van de krachten. Samen geven we vorm aan de gezinssponso-

ring. Het Chiromo scholenproject is louter een project onder de vlag van Waridihome, en een groot pro-

ject waar KidsCare zich nu voor inzet is het Kidscare Centre  

 
Waridihome ondersteunt dit project financieel omdat het de 
ontwikkelingsmogelijkheden van kwetsbare kinderen uit het Mswambweni district verbetert doordat het 
centrum voorlichting, trainingsmogelijkheden biedt 
en de lokale economie stimuleert. Met het centrum 

wordt beoogd een extra 2000 kinderen per jaar te 
ondersteunen. KidsCare richt zich hierbij op vier ver-
schillende doelgroepen,weeskinderen; kinderen be-
smet met HIV/Aids, kinderen met een fysieke of men-
tale handicap en tienermoeders. KidsCare zoekt, in 

de benadering van deze doelgroepen, veelal de 
samenwerking op met andere NGO's en overheids-
afdelingen, en wil deze organisaties de ruimte bie-
den om hun centrum te gebruiken ten behoeve van 
de lokale bevolking. Op onze website is meer te le-
zen over het doel van dit centrum.  

De opbrengsten van de workshoppendag gaan dit 
jaar ook naar het helpen financieren van een trai-
ningslokaal n het centrum.  
Daarnaast is het ook zo, dat dankzij de financiële hulp van KidsCare het mogelijk is dat Roos voor een 
half jaar haar werkzaamheden in Kenia voor KidsCare en voor WaridiHome kan voortzetten. 
 

Workshoppendag 2013 
Margreet Lammers 

 

Twintig april komt rap dichterbij! Hierbij alvast een kijkje in de middag. 

 

Het geheel wordt wederom gepresenteerd door Albert-Jan Aartsen, een goede vriend van Roosmarijn 
die inmiddels bijna onze huispresentator genoemd mag worden. Ook op het benefietconcert wierp hij 
zich met verve op deze taak. De middag begint om 1 uur in het Baudartiuscollege in Zutphen.  Roosma-
rijn zelf eerst wat vertellen over het afgelopen half jaar, en middels beeldmateriaal nemen we  u virtueel 
even mee naar Kenia en het project. Rond half 2 starten dan de eerste workshoprondes. Er zal net als 
vorig jaar ook weer de nodige merchandising te koop zijn; tweedehands boeken, tassen, kaarten, siera-

den uit Kenia etc. Ontzettend leuk dat de workshopleiders van vorig jaar zich weer in wilden zetten en er 
nieuwe aanwinsten zijn zoals een workshop over spelling en NLP. Met Mudanthe erbij (mogelijk kent u die 
ook van het Benefietconcert) wordt het ook nog gezellig swingen.  
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Verkiezingen in Kenia 
Roosmarijn Wasseveld 

 

Vier maart was het dan zo ver, Kenia mocht naar de stembus. Op zich 

is dit natuurlijk nieuws en een spannende dag, maar in Kenia werd er 

al weken lang over niets anders gesproken en de stemming in het 

land was om te snijden.  

 

Dit is natuurlijk niet voor niets, in 2007 zijn er na de bekendmaking van 
de nieuwe president verschrikkelijke rellen uitgebroken in verschillende 

gebieden verspreid over heel Kenia waarbij rond de 1.500 mensen zijn 
omgekomen en nog eens 300.000 ontheemd zijn geraakt. Nog steeds zijn er 
mensen die in tentenkampen wonen, omdat ze nog  geen nieuwe plek toege-
wezen hebben gekregen om te gaan wonen. 
De Kenianen stonden dus strak van de spanning in afwachting of deze nieuwe 

verkiezingen opnieuw onrust zouden veroorzaken. 
Maar dat de Kenianen van zich wilde laten horen was duidelijk. Ondanks dat 
stemlokalen al om zes uur opgingen,  stonden veel mensen al vele uren eerder 
in de rij. Dit resulteerde in rijen van soms een kilometer lang. Mensen hebben 
echt een paar uur geduld moeten opbrengen om hun stem te kunnen uitbren-
gen. 

In de eerste uren na het sluiten van de stembureaus werd duidelijk dat er proble-
men werden ondervonden bij het tellen van de stemmen. Kenia was overge-
gaan op een digitale manier van stemmen tellen, maar de computers en het 
digitale verkeer hebben Kenia in 
de steek gelaten. Anders dan 
was beloofd duurde het stemmen 

tellen nu geen 48 uur, maar 5 he-
le dagen. Wat het gewone leven 
in Kenia platlegde, alle Kenianen 
zaten van  ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds laat aan de televisie of 
de radio gekluisterd. Iedereen 

was nerveus over de uitslag, 
maar vooral over wat de uitslag 
te weeg zou brengen in het land. 
Uiteindelijk is onverwacht Uhuru 

Kenyatta verkozen tot nieuwe president met 50,07% van de stemmen. Zijn oppo-

nent Raila Odinga eindigde met 43 % van de stemmen. 

Raila Odinga heeft momenteel echter een rechtszaak aangespannen, omdat 

hij zich niet wil neerleggen bij de verkiezingsuitslag. Raila Odinga denkt dat er 

met het handmatige tellen weer veel corruptie heeft plaatsgevonden en vindt 

dat de telling opnieuw gedaan moet worden. 

Hiermee houdt hij de spanning bij de Kenianen in stand, er is nog steeds geen 

uitsluitsel over de nieuwe president, al is gelukkig het gewone dagelijkse leven in 

Kenia wel weer van start gegaan. 

 

Uiterlijk 29 maart doet de rechtbank een uitspraak en zullen we weten of Uhuru 

Kenyatta, de rijkste man van Kenia, maar ook iemand die in Den Haag (ICC) 

vervolgd wordt voor betrokkenheid bij misdaden tegen de menselijkheid tijdens 

de rellen na afloop van de vorige presidentsverkiezingen in 2007, tot president 

van Kenia is verkozen. 
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