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Evenals afgelopen jaren hield Dacha Malachi namens het MES Comité in zijn functie als 
treasurer ons tussentijds op de hoogte van de financiële status en resultaten van de 
studenten. Vanwege ziekte konden Marijke en Bert Rieks dit najaar niet naar Kenia. Vanuit 
Nederland ondersteunden ze de MES leden Kevince Odongo en Erick Mbuga. Kevince heeft 
als jeugdleider geregeld contact met de MP’s. Erick heeft intussen de cursus financiële 
administratie 1 via ons project volwasseneducatie naar tevredenheid afgerond. Tevens is 
Donex Doxins toegevoegd aan MES. Oud-student Donex heeft afgelopen jaar zijn 
universitaire studie met succes beëindigd en werkt nu als teacher Engels op Agai Secondary 
school.  
 
Mede door een aantal nieuwe sponsors konden we begin 2016 weer 8 kinderen in ons 
programma opnemen. Vanaf nu nemen we geen studenten meer op voor Kapmaso 
Secondary school. Vanwege de verhoging van het schoolgeld vragen wij voortaan aan de 
ouders/verzorgers van de studenten bij te dragen in de studiekosten. De Keniaanse inflatie 
en de zwakke positie van de Euro verminderen onze liquiditeit en hebben wij daarom moeten 
besluiten voor nieuwe sponsors de jaarbijdrage te verhogen van € 250 naar € 300. Tevens is 
het onze penningmeester gelukt de achterstallige sponsorgelden t/m 2015 te innen.  
 
Met ondersteuning van hun sponsors zijn James Ogola Omondi en Collines Kiplangat 
intussen toegelaten tot de universiteit. Eind 2016 deden 10 studenten eindexamen op Agai 
Secondary, waarvan 3 studenten door kunnen naar de universiteit. Afhankelijk van hun eigen 
bijdrage dragen wij bij aan het entreegeld. Hun sponsors hebben we gevraagd of zij weer 
een nieuwe student willen ondersteunen. Begin 2017 bepalen we hoeveel nieuwe kinderen 
in ons sponsorprogramma kunnen worden opgenomen. 
 
Zwangere vrouwen die afgelegen wonen, kunnen bij problemen niet of moeizaam naar een 
ziekenhuis. Na overleg met dr. David en Health Officer dr. Padmore zijn wij dit jaar gestart 
met de bouw van een motorambulance. Hiervoor stelden Rotaryclubs in 2016 al € 1300 ter 
beschikking, waarna een lasser in Sondu opdracht kreeg 
deze te bouwen, dit in het kader van lokale 
werkverschaffing. De motorambulance krijgt een stalling 
op Maraboi in verband met de hygiëne, uitgifte en 
controle. Hiervoor is een belangrijke rol weggelegd voor 
Kevince en Erick die veel pikidrivers (motorfietstaxi) 
kennen. Het Piki Pona project (Pona=redding) sluit ook 
mooi aan bij het eerder uitgerolde CHW netwerk. 
 
Carla Remmen heeft vanwege drukke werkzaamheden het penningmeesterschap moeten 
beëindigen. Gelukkig hebben wij een opvolger gevonden in Rob Snelders, die haar taak 
overneemt zodra de jaarrekening 2016 is afgerond. In oktober namen we deel aan de 
herfstmarkt in Hemmen en in december bracht de kerstmarkt in Heteren ons veel 
belangstelling en een opbrengst van € 105. De standkosten werden kwijt gescholden. 
 
Onze webmaster houdt tussentijds alle informatie op onze website up to date. In de 
maanden april, juni, augustus en december ging de nieuwsbrief uit naar onze sponsors en 
geïnteresseerden,  waarin behalve de recente ontwikkelingen ook de tussentijdse 
studieresultaten van de studenten zijn opgenomen. 
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