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Gedurende dit jaar informeerde het MES Comité ons over het wel en wee van de deelnemers aan ons
programma. In zijn functie als treasurer hield Dacha Malachi ons op de hoogte van de financiële status
en tussentijdse resultaten van de studenten. Verder is Kevince Odongo benoemd als jeugdleider en
houdt hij in die hoedanigheid contact met MP’s. Erick Mbuga is via ons project ‘volwasseneducatie’ in
de gelegenheid gesteld een cursus boekhouden te volgen, die hij intussen met succes heeft
afgesloten.
In januari zijn wederom 5 nieuwe kinderen in ons sponsor programma opgenomen. Besloten is de
betreffende scholen beperkte voorselectie te laten maken van mogelijke sponsorkandidaten. Later
gecontroleerd bij onaangekondigd huisbezoek van de kinderen, in samenwerking met Kevince
Odongo (lid MES Comité). Dit om handelen met voorkennis van leraren te voorkomen.
Door de financiële steun van hun sponsors zijn in de loop van dit jaar 3 oud studenten gestart met hun
vervolgopleiding aan de universiteit t.w. Nelly Akinyi naar Bondo (language/Swahili en commerce),
Hassan Kiptoo naar Eldoret (mathematics and physics) en Evans Kipyigon naar Nakuru (teaching).
In december hebben 6 studenten eindexamen gedaan. In april 2016 worden de eindcijfers bekend
gemaakt en vernemen we of ze geslaagd zijn. Mogelijk kunnen twee van hen naar de universiteit, na
overleg en ondersteuning van hun sponsors.
Een van onze eerste studenten t.w. Albert Juma is in november gepromoveerd en werkt als verpleger
in het ziekenhuis waar hij is opgeleid. Hij is van plan om te specialiseren als anesthesist. Tevens heeft
oud student Evans Kiplangat het basisonderwijs teaching diploma behaald, gefinancierd door zijn
familie.
De door ons gefinancierde CHW-cursus begint vruchten af te werpen. Bevallingen lopen beter, er
wordt informatie gegeven over inentingen, babyvoeding en er zijn meer wc’s per dorp. Ook is in het
naburige sloppenwijkje door onze stichting in samenwerking met Maraboi een wc aangelegd met een
betonnen afsluiting, als voorbeeld dienend voor de periodieke CHW-bijeenkomsten.
Vanwege het slechte vervoer naar een kliniek sterven nog steeds veel moeders/kinderen. Om die
reden wordt nu besloten om de mogelijkheden te bekijken voor het inzetten van een ‘motor
ambulance’, dit in overleg met dr. David en Health Officer dr. Padmore.
Het afhaken van een aantal sponsors en de Keniaanse inflatie bezorgden ons dit jaar een zwakke
liquiditeitspositie. Gelukkig heeft een aantal sponsors intussen hun betalingsachterstand betaald.
Mede om die reden zijn alle sponsors van afgestudeerde studenten tijdig benaderd met de vraag om
weer een nieuw kind te sponsoren, met als resultaat vijf nieuwe sponsors.
Afgelopen zomer kregen we de gelegenheid om onze schilderijen te exposeren in Nieuw Salem. In
december bracht deelname aan de kerstmarkt in Heteren ons veel belangstelling met een opbrengst
van € 153,50. Omdat wij een stichting zijn, werd ons het entreegeld kwijt gescholden.
Onze webmaster heeft intussen de tekst en menu van onze website vernieuwd en is een Engelse
versie beschikbaar. 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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