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Doelstelling.
De Stichting SHARE geeft financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van scholing
en gezondheid in Kenia.
Onze voorwaarden daarbij zijn:
- dat deze projecten door een officieel erkende instelling worden aangevraagd. Voor
SHARE is dat al enkele jaren het Diocees van Ngong, waar ook de
verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering en het toezicht daarop berust. De
plaats Mulot, waar SHARE diverse projecten heeft ondersteund en nog steeds doet,
ligt binnen dit Diocees.
Pastoor Patrick Mkaai is de geestelijk verzorger in Mulot. Hij is degene, met wie de
contacten worden onderhouden en die de projecten coördineert.
- een andere belangrijke voorwaarde is, dat het project wordt gedragen door de lokale
bevolking. Dit betekent, dat wij verwachten dat - na de investering in gebouwen en
andere middelen door SHARE - op lokaal niveau de continuïteit van het project is
zeker gesteld. Wij willen daardoor voorkomen dat een voortdurende
afhankelijkheidsrelatie ontstaat.
Financiering van de projecten.
SHARE heeft zelf geen financiële middelen, waaruit projecten gefinancierd kunnen worden.
Daardoor moeten we voor elk project geld inzamelen. Dat hebben we ook in 2011 weer
gedaan, o.a. door zoveel mogelijk publiciteit te genereren voor de projecten die we graag
willen steunen. Bijvoorbeeld door interviews met plaatselijke dagbladen, lezingen, e.d.
Verder hebben we mogelijke sponsoren zowel persoonlijk als schriftelijk benaderd.
Op deze manier hebben we in 2011 in totaal € 63.900,- voor projecten ontvangen.
Daarnaast hebben we een grote steun aan de Wilde Ganzen. Die ondersteunen de projecten,
die zij als passend in hun visie achten, met een bijdrage van ca. 64% van het door ons
beschikbare bedrag.
Dus als SHARE € 10.000,- heeft ingezameld voor een project, dan draagt Wilde Ganzen
daaraan 64% van € 10.000 = ca € 6400,- bij.
Algemeen.
Ook in 2011 was weer sprake van droogte en dus ook honger in Kenia. Gelukkig vielen de
gevolgen ervan in Mulot mee. Dat kwam, omdat nabij de Bishop Colin Davis School (BCDS)
het jaar ervoor al een waterput was geboord en in gebruik genomen. Tevens waren er
tunnelkassen met druppelirrigatie gebouwd waar groenten werden verbouwd.
Weliswaar konden de voedselproblemen voor de school beperkt blijven. Toch heeft SHARE
ter aanvulling van de voedselvoorziening nog € 10.000,- beschikbaar gesteld en heeft Wilde
Ganzen € 7.500,- gedoneerd voor de bouw van een kas.
Om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de vorderingen in Mulot, hebben de
voorzitter, dhr. Fred Froeling, en een collega-arts dhr. Jim Wouters in augustus 2011 Mulot

bezocht. Beide heren waren onder de indruk van wat intussen onder leiding van pastoor
Patrick Nkaai sinds het vorige bezoek was gerealiseerd.
Pastoor Patrick Nkaai is een veelzijdig man. Naast zijn werk als zielszorger in de parochie
geeft hij ook nog les aan een school in NAROK, hij vervult een actieve rol m.b.t. de projecten
die SHARE ondersteunt en hij helpt ca. 40 één-oudergezinnen die in grote armoede leven.
Er zijn gesprekken geweest met personeel van de school en degene, die namens de overheid
van Kenia verantwoordelijk is voor het waterbeheer in de regio.
In tegenstelling tot wat wij dachten, wordt het schoolpersoneel volledig door de ouders
betaald. De staat geeft geen subsidie.
Weeskinderen en kinderen van zeer arme ouders behoeven geen schoolgeld te betalen. Dat
kan, door de andere ouders iets extra te laten betalen en door de inkomsten van de school,
zoals verkoop van een deel van de zelf gekweekte groente in de tunnelkassen.
De verbouwing van voedsel in de kassen gaat prima en met een bijzonder laag waterverbruik
vanwege de druppelbevloeiing. De windmolen voor het oppompen van water was
regelmatig stuk en is vervangen door een mechanische pomp.
Op een deel van het schoolterrein zijn jatropha struiken geplant. Dit jaar zijn voor het eerst
de oliehoudende bonen geoogst. De bonen zijn uitgeperst en de olie wordt gebruikt in
olielampen.
Tijdens dit werkbezoek is ook uitvoerig gesproken over de gevolgen van de
klimaatverandering in de wereld en in het bijzonder in Kenia. Het is te verwachten, dat
(langdurige) droge periodes steeds vaker zullen voorkomen. Daarop moet nu al worden
geanticipeerd.
Eén van de grote donoren voor projecten in Kenia/Mulot is het Weeshuis der Hervormden in
Schiedam. De rentmeester daarvan is de heer L. Koppejan. Zijn stichting financiert
rechtstreeks de bouw van leslokalen. Om te voorkomen dat we langs elkaar heen werken, is
er regelmatig contact met de heer Koppejan. In maart is hij in onze bestuursvergadering
geweest en hebben we de afspraak gemaakt dat hij normaliter alleen investeert in
gebouwen voor de BCDS School, terwijl SHARE de inrichting en andere zaken financiert. Dat
geldt zowel voor de primary als secundary school.
Opgestarte projecten.
In 2011 is het volgende project opgestart:
- Financiering van de bouw en inrichting van praktijklokalen voor natuurkunde,
scheikunde en voor biologie. Hiervoor is ca. € 71.000,- nodig.
Gereedgekomen projecten.
- Aanleg van een biogasinstallatie met latrines.
De biogasinstallatie levert biogas op en het residu is zeer geschikt als meststof. De
installatie bestaat uit een vergistingstank van 100 m3 , 16 toiletruimtes die lozen op
deze tank en een pomp. In de tank komen zowel menselijke fecaliën als koemest.
De installatie levert voldoende gas op voor koken t.b.v. ca. 500 leerlingen en voor
verlichting van een aantal werkruimten.

Er behoeft nu 75% minder hout te worden ingekocht c.q. gesprokkeld, dus ook
minder bomenkap. Verder is de lucht schoner, want er is geen rook. Het indirecte
effect is, dat andere scholen inmiddels zijn komen kijken en ook zo’n installatie
willen.
De installatie heeft bijna € 50.000,- gekost, bijeengebracht door SHARE en een
donatie van € 20.500,- van Wilde Ganzen. De lokale bevolking heeft daarnaast nog
€ 3.200,- bijgedragen. De exploitatie is kostendekkend.
-

Slaapzaal voor jongens.
Pastoor Edmund K. Tarinno werkt, evenals Patrick Nkaai, binnen het diocees Ngong
op ca. 200 km vanaf Mulot. Hij heeft met dhr. Fred Froeling kennisgemaakt en hem
gevraagd of SHARE mee wil financieren in de bouw van een slaapzaal voor jongens /
leerlingen van de Mixed Primary School. De kosten zijn geraamd op € 16.000,-,
waarin de plaatselijke gemeenschap zelf € 5000,- bijdraagt. Voor SHARE zou dan een
bijdrage van € 11.000,- resteren.
Wij hebben informatie ingewonnen over dit project bij de vroegere bisschop van het
diocees NGong, de heer C. Schilder. Die was er heel positief over, zodat SHARE het
verzoek om deze bijdrage heeft gehonoreerd.

-

Besteding € 20.000,-.
Om de studie aan de secundary BCD School met een volwaardig diploma te kunnen
afronden, is het nodig dat ook praktijklessen worden gegeven in natuur- en
scheikunde en biologie. De school beschikt niet over deze lokalen. Daarom is in dit
jaar een project opgestart om de financiering ervan te kunnen bekostigen. (zie onder
“Opgestarte projecten”)
De leerlingen waren echter al aan dit onderwijs toe. Daarom is, vooruitlopend op de
bouw en inrichting van deze praktijklokalen, al een voorschot van € 20.000,overgemaakt naar Mulot om een tijdelijke voorziening te treffen.
Als de definitieve lokalen er zijn, kan e.e.a. weer daarin worden gebruikt.
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