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In het afgelopen jaar zijn 4 bestuursleden voor kortere of langere tijd in Kenia geweest. Er is
intensief contact geweest met alle studenten, met de schoolleiding en er zijn diverse
vergaderingen van het MEScomité bijgewoond.
Omdat in Kenia nog veel onnodige sterfte voorkomt tijdens zwangerschap en bevalling
(millenniumdoel 5) is er contact geweest met de health-officer van het district Kericho om te
kijken naar mogelijkheden voor het trainen van vrouwen tot (assistent)vroedvrouw.
Dr. David is nu de vaste arts geworden voor onze studenten in Sondu.
Door aanbod van nieuwe sponsors kunnen er dit jaar maar liefst 5 nieuwe kinderen naar
school. Helaas hebben aan het einde van het jaar ook enkele sponsors af moeten haken
vanwege verslechterde financiële omstandigheden.
Er is een expositie geweest bij computercentrum v.d. Velden te Arnhem. Van de opbrengst
kunnen weer nieuwe kinderen naar school.
Er is een kindertoilet gebouwd ten behoeve van de kleuteropvang en er zijn 2 houten
bankjes in de klas geplaatst, zodat nu elk kind een zitplaats heeft.
We zijn opgenomen als te sponsoren goed doel op de site van YouBeDo
(www.youbedo.com). Van elk boek dat daar gekocht wordt, gaat 10% naar een goed doel,
keuze van het goede doel is aan de koper.
We hebben deel genomen aan een buurtfeest in Arnhem en hebben een stand gehad op de
Afrikadag in Silvolde. De laatste was zeer succesvol.
We zijn uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek van Particulier Initiatief van de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Een interview in Nederland en een bezoek aan
partnerorganisatie MEScomité in Kenia maken deel uit van het onderzoek. De resultaten
worden in 2011 bekend gemaakt.
Er zijn 4 nieuwsbrieven verstuurd aan sponsors en andere geïnteresseerden, een in april,
juni, oktober en december.
Albert en Gladys zijn geslaagd dit jaar, de overige 18 studenten zijn overgegaan naar de
volgende klas.
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