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Tijdens het verblijf van twee bestuursleden in Kenia is intensief contact geweest met alle studenten,
de schoolleiding en het MES Comité. Intussen is de plaats van Maggy en Ann in het MES Comité
overgenomen door de oud-studenten Kevince en Erick die respectievelijk werken als kok en IT-er.
Onze stichting is in november uitgebreid met Jokeline, een vrijwilligster die zich gaat bezig houden
met het aanpassen en vernieuwen van onze website. Tevens hebben wij het waarborgen van de
toekomst van onze stichting op de agenda geplaatst.
Eind december hebben de studenten Maureen, Hassan (Kapmaso) en Evans, Kennedy en Molly
(Agai) eindexamen gedaan. In april 2014 vernemen wij of zij daadwerkelijk geslaagd zijn. In dit
tussenjaar krijgen zij een rol als senior, zijnde coach van de OKE family. Gebleken is dat een aantal
studenten meer aandacht nodig hebben. Ook kunnen de afgestudeerden in dit tussenjaar bij Erick
computercursussen volgen om goed voorbereid te beginnen aan een eventuele vervolgopleiding.
Door sponsoracties van de studenten van het Olympus College (opbrengst € 1.227,35) en University
College Utrecht (opbrengst € 1.374) konden begin dit jaar hierdoor 11 nieuwe kinderen naar de
middelbare school. Kevince Odongo en Marijke en Bert Rieks namen de huisbezoeken voor hun
rekening.
Onze aanvraag om in aanmerking te komen als goed doel van de Eshofmarkt op 22 juni is in maart
gehonoreerd. De verkoop van tweedehands goederen leverde voor ons maar liefst € 8.500 op, die we
gaan besteden aan het opleiden van ruim 20 mensen tot Community Health Workers en de opleiding
van een van onze studenten tot vroedvrouw/man. De eerste pilottraining, in samenwerking met Public
Health Officer Dr. Padmore zal plaats vinden in januari 2014 op Maraboi ten einde de organisatie en
kosten in eigen hand te houden. In dit kader hebben wij ook advies gevraagd aan ICM en Amref c.q.
Midwives for Mothers in Nairobi over de opleidingsmogelijkheden en uitwisseling van kennis en
ervaring met verpleeg- en verloskundigen in de regio.
In samenwerking met stichting LifeJoy hebben we op 14 april een Afrikadag georganiseerd. Deze
tweedehandsgoederenmarkt bracht ruim € 450,- op voor onze stichting. Intussen is met LifeJoy
overeengekomen dat we in 2014 hiervan een tweedaags evenement maken. Op 15 december namen
we deel aan de Kerstmarkt in Bemmel met o.a. zelfgemaakte kerstcadeaus zoals shawls,
lavendelzakjes, placemats, sterren, cakes etc. (opbrengst € 106,--).
De opleiding van Albert Obongo tot verpleegkundige verloopt succesvol. Hij hoopt zijn studie volgend
jaar af te ronden en is hiermee een mooi voorbeeld en stimulans voor onze andere studenten.
Intussen hebben wij Stichting Afri-can in Kisumu bezocht. De technische opleiding die zij bieden is op
vmbo niveau en niet geschikt voor onze studenten. Het wasbare maandverband ‘I Care’, dat Afri-can
distribueert, verstrekken wij voortaan 1x per jaar aan onze vrouwelijke studenten.
Nieuwsbrieven aan sponsors en andere geïnteresseerden zijn verstuurd in de maanden maart, april,
juni, oktober en december. Hierin is onder meer aandacht geschonken aan de nieuwe ANBI regels per
1 januari 2014. In de loop van januari zal deze informatie hierover op onze website te lezen zijn.
Tevens zullen wij onze sponsors hierop attenderen.
Tot grote vreugde van de kleuters zijn dit jaar speeltoestellen en een klimhuisje met glijbaan geplaatst,
betaald door een aantal sponsors. Erick, die contactpersoon is van de kleuteropvang, organiseerde dit
jaar voor het eerst een schoolreisje voor deze kleuters.
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