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Nieuwsbrief Stichting Vrienden van Kibera (3) 
 
Februari 2022 

 
 

Beste donateur, (potentiële) vriend van de ‘Stichting Vrienden van Kibera’  

De Stichting bestaan sinds 2019 met als doel het ondersteunen van Oloo Children Center. In 2021 
ging de school na een jaar gedwongen sluiting (lockdown, Covid-19) weer open. Opnieuw een 
bijzonder jaar omdat de Keniaanse overheid hoge inhaaleisen stelt en daarnaast inhoudelijke 
vernieuwingen oplegt aan het primair onderwijs. In deze nieuwsbrief vertellen we u over de huidige 
situatie van de school en over de activiteiten wij als Stichting het laatste half jaar hebben ondernomen.  

 
Oloo Children Centre 

Coaches ter ondersteuning 
Als Stichting vinden we het belangrijk dat Judy Oloo lokale ondersteuning heeft bij het nadenken 

over ideeën en plannen om de school verder te ontwikkelen en klaar te maken/houden voor de 

toekomst. Onze contacten in Nairobi zijn op zoek gegaan en er zijn vanuit een plaatselijke organisatie 

twee Keniaanse coaches benaderd als sparring partner voor Judy en haar team. Een coach is 

afkomstig uit de onderwijswereld, de andere heeft ervaring in het werken met NGO’s en kent 

Nederland vanwege zijn studie daar. Er is inmiddels kennisgemaakt en een eerste overleg heeft 

plaatsgevonden. Betrokkenen hebben een Whatsappgroep opgericht voor snelle uitwisseling.  

Inhalen van de gedwongen sluiting door Covid-19  
Het jaar moet ingehaald; daarvoor is de lange vakantie die er normaal in december, januari is (hun 

grote vakantie) ingekort tot twee weken.  

Nieuwe vakken 
De Keniaanse overheid heeft besloten dat een 
aantal vakken toegevoegd worden aan het 
curriculum. Enkele daarvan waren eerder 
afgeschaft en worden nu weer ingevoerd zoals 
huishoudkunde. Voor deze vakken zijn nieuwe 
boeken nodig en als Stichting hebben we 
toegezegd de aanschaf van exemplaren voor de 
leraren voor onze rekening te nemen. Boeken 
voor de kinderen staat nog op het verlanglijstje. 
Nieuwe vakken zijn voor de kleutergroepen 
onder andere aanvankelijk lezen en rekenen,  
hygiëne en voeding. Voor de hogere klassen 
gaat het om onder andere een uitbreiding 
binnen science en daarnaast om de vakken 
muziek, kunst en bewegingsonderwijs.                                                           

                                                                      
(bibliotheek) 
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Nieuw meubilair      
Door uitbreiding van het 
aantal leerlingen waren er niet 
meer voor alle kinderen 
stoelen en tafels. Er is met 
steun van de Stichting voor 
600 euro nieuw meubilair 
aangeschaft.   

  
De Stichting 
 
Nieuw bestuurslid 
Het bestuur is uitgebreid met een vierde lid: Chantal Kool. Ze is een recent afgestuurde wiskundige 

die via de voorzitter kennismaakte met de stichting. Ze is gepassioneerd over gelijke kansen in het 

onderwijs en wil zich graag met ons inzetten voor de school in Nairobi.  

Bestuursvergaderingen 
Met Judy Oloo en onze Nederlandse contactpersonen in Nairobi is afgesproken eens per drie 

maanden gezamenlijk overleg te voeren (online). Belangrijkste beoogde opbrengst is elkaar beter 

leren kennen zodat we de school en de werkzaamheden in Nairobi optimaal kunnen ondersteunen.  

Sponsoren 
We hadden afgelopen jaar genoeg middelen om een (beperkte) maandelijkse bijdrage te kunnen 

doen. We zijn recent vorstelijk ondersteund. Onze lokale contacten in Kenia werken bij Incentro (NL) 

en dit bedrijf wil graag bijdragen aan de school. December 2021 deed ze dat door de werknemers als 

kerstcadeau twee opties te bieden: sportschoenen of een schenking aan Oloo Children Centre. Heel 

veel werknemers kozen voor dat laatste.  Dit heeft een totaalbedrag opgeleverd van: €20.758,- 

Tot slot 
Zijn er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of suggesties, laat het ons dan weten zodat we ze 
mee kunnen nemen in de samenwerking met het Oloo Children Centre.  
Als u de nieuwsbrief in de toekomst niet meer wilt ontvangen, kunt u dit melden bij Gerda Geerdink: 
secretaris@vriendenvankibera.nl. Doorsturen naar andere geïnteresseerden en aanmelden nieuwe 
belangstellenden mag zeker ook. De nieuwsbrieven verschijnen onregelmatig.  
Bedankt voor uw steun en/of belangstelling! 

Bestuur Stichting Vrienden van Kibera: Peter Doting, Willem Bens, Gerda Geerdink en Chantal Kool.

 
Stichting Vrienden van Kibera, Van Oldenbarneveltstraat 34, 6512 AX Nijmegen. 

Mail: secretaris@vriendenvankibera.nl Rabobank IBAN: NL53RABO 0341 5064 19 / KvK74000977. 
 
RSIN/Fiscaal nummer: 859738917. Vrienden van Kibera is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee zijn alle giften onder voorwaarden 
aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor periodieke giften (minimaal 5 jaar) gelden gunstiger voorwaarden.  

 

mailto:secretaris@vriendenvankibera.nl
mailto:secretaris@vriendenvankibera.nlI

