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Verslag St. Patrick Academy te Sakutiek Kenia uitgevoerd in 2018: 

Dit is een project van:  
Bisdom Ngong (projectpartner in Kenia / verantwoordelijke: Priester Sankale)  
Stichtingshare.org (project partner in Nederland) 
Samenvoorkenia.com (voor de acties/ jongerenreis) 
Protestante Gemeente Graft de Rijp  
 

Achtergronden:  
Sakutiek ligt aan de voet van het Mau gebergte ten Noorden van de plaats Narok. Deze regio 
kent een roerig verleden. Met name in de jaren negentig was hier een bloedige strijd tussen 
de Kikuyu (akkerbouwers) en de Masai (rondtrekkende veehouders). De overheid is 
tussenbeide gekomen en heeft een deel van dat gebied weer zijn oorspronkelijke 
bestemming gegeven, namelijk bos. Die bossen zijn cruciaal voor de regen.  
De samenwerking tussen de stammen verloopt steeds beter. Sakutiek is hooggelegen, 
waardoor het koud is. Er valt veel regen en de grond is erg vruchtbaar. Ideaal voor boeren, 
alleen de plaats is onbereikbaar voor (vracht-) auto’s als het geregend heeft.  
Het is een afgelegen, vergeten gebied waar weinig geïnvesteerd is in voorzieningen, zoals 
scholen.  
Fr. Sankale heeft in zijn vorige parochie (Kilgoris) naam gemaakt met het opzetten van een 
kwalitatief goede basisschool. Priester Sankale is in 2015 overgeplaatst naar Sakutiek, want 
daar was grote behoefte aan een goede school. Het eerste jaar heeft hij nodig gehad om de 
ouders te betrekken bij de plannen en een schoolbestuur op te zetten. In 2016 waren er 20 
leerlingen die in provisorische gebouwen les kregen. In het jaar 2016 is er mede met steun 
uit Nederland geïnvesteerd in lokalen, meubels, toiletten en een eenvoudige keuken. In 
2017 is er vooral geïnvesteerd in woonruimte voor docenten, voor de priester en huisvesting 
voor kwetsbare kinderen. De school had in 2017 al ruim 100 leerlingen.  
Het is de bedoeling om door te groeien naar een school met 10 leergangen met 30 à 35 
leerlingen, derhalve 300 à 350 leerlingen. Om die groei te realiseren was het nodig om ook 
slaapzalen te hebben. Slaapzalen zijn van groot belang voor kinderen die soms wel 2 uur 
moeten lopen om op school te komen. Met name voor meisjes kan dat gevaarlijk zijn. De 
kinderen die intern zijn, kunnen veel meer tijd besteden aan hun huiswerk. Ook was er 
behoefte aan een eetzaal/multifunctionele ontmoetingshal.  
Deze behoeften met het oog op de toekomst hebben geleid tot een aanvraag bij stichting 
Share van € 24.000. Voor specificatie zie volgende pagina.  
Stichting Share heeft nauwe banden met Protestantse Kerken in Graf de Rijp en 
Heerhugowaard. Dit was de tweede jongerenreis en de derde groepsreis onder de naam: 
“Samen voor Kenia”. Op dit moment (februari 2019) heeft de school 203 leerlingen, waarvan 
er 25 intern zijn. De kinderen die intern zijn, blijven gedurende de werkweek op school en 
gaan in het weekend naar huis. Het is de verwachting dat de school op eigen kracht binnen 
enkele jaren zal doorgroeien naar ruim 300 leerlingen. Daarvoor zijn voldoende gebouwen 
aanwezig. De ouders betalen schoolgeld ter dekking van de exploitatiekosten. Ca. 7 % van de 
kinderen betalen geen (of minder) schoolgeld, omdat het weeskinderen of kinderen van 
arme ouders betreft. Binnen de parochie is er een fonds om het schoolgeld voor die 
kinderen te betalen.  
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De jongerengroep uit Nederland:  
Een groep van 11 jongeren en twee begeleiders (Freeke Molenaar en Niels Gillebaard) is 
gevormd uit de PKN Gemeente Graft de Rijp aangevuld met jongeren uit de regio. Ze hebben 
vanaf september 2017 tot juli 2018 acties gevoerd en er zijn aanvragen ingediend bij 
stichtingen en fondsen. Stichting Share heeft overgemaakt naar Kenia: € 24.000 voor het 
project en € 3250 ter dekking van de reis- en verblijfkosten gedurende de twee weken in 
Kenia. Dit bedrag is verkregen van:  
Stichting KOOK € 6.000                                  Steunfonds jeugdzorg (PKN) € 3250  
Molenaars Kinderfonds: € 5.000                  Basisschool de Ark te Hensbroek € 3233  
Hofstee Stichting: € 5.000                              Diverse acties van jongeren € 3.767  
Kerk te Heiloo € 1000                                     Totaal € 27.250  
 
De kleine acties van de jongeren hebben totaal ruim € 10.000 opgebracht. Een deel 
daarvan was voor het project in Kenia (zie bovenstaande tabel) en een ander deel voor de 
kosten van de ticket, visa en toegang park in Kenia. De jongeren hebben zelf € 500 per 
persoon moeten bijdragen. Voorbeelden van kleine acties zijn: oliebollenverkoop, spelletjes 
middagen voor ouderen, Keez-toernooi, zwerfvuil opruimen, taartverkoop, klusjes doen, 
evenement te Alkmaar, benefietconcert, verkoop van producten, collecten in de Kerk, 
sponsorloop. (Deze lijst is niet volledig.)  
 
In Sakutiek hebben de jongeren een wezenlijke bijdrage geleverd aan het leggen van de 
betonnen vloeren in de twee slaapzalen, de keuken en de eetzaal en aan het schilderen van 
deze gebouwen. Dit gebeurde in samenwerking met lokale mensen, (groot)ouders van de 
schoolkinderen en met de schoolkinderen zelf. Deskundige bouwers begeleidden het geheel.  
Tevens is er op sociaal gebied een intense interactie geweest. Naast het samenwerken aan 
de bouw hebben jongeren in groepjes een les voorbereid om in diverse klassen te kunnen 
geven. Daarnaast werden er veel spelvormen met de kinderen gedaan. Ook bezochten ze de 
woonplekken van diverse gezinnen. 
Gebruikmakend van de mogelijkheid extra bagage mee te nemen hadden de jongeren veel 
Engelse kinderboeken voor de bibliotheek van de school en sport en spelmateriaal 
meegebracht. Dit werd zeer dankbaar ontvangen. 
 
Project in Kenia: Begroting en gerealiseerd naast elkaar:  
 
Bedragen in Kenya Shillings                                                      begroting                  gerealiseerd  
Twee slaapzalen + bedden (voor 120 leerlingen)                 1.620.000                  1.424.580 
Watertanks en dakgoten en PVC buizen                                    195.000                     202.120 
Eetzaal/multifunctionele hal + inrichting                                   766.000                     823.640 
Docentenkamer met tafels en stoelen                                       360.000                     330.760 
Onvoorziene uitgaven                                                                                                       287.550   
                                                                                                        2.941.000                  3.068.650 
Bijdrage uit Nederland (€ 24.000)                                            2.640.000                  2.710.100 
Bijdrage lokale gemeenschap in Kenia                                        301.000                     358.550 
Koersverhouding: 1 euro is Ksh                                                      110                              112,9  
 
In de begroting waren 60 stapelbedden (120 bedden) opgenomen. Hiervan zijn er nog maar 
22 gekocht. De overige 38 stapelbedden gaat men kopen als er meer leerlingen intern zijn.  
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In de begroting waren drie watertanks opgenomen. Men heeft ook dakgoten en buizen 
gekocht. Het regent veel in deze regio. Het regenwater van de daken wordt opgevangen en 
opgeslagen in de watertanks. De kinderen hoeven nu niet zo vaak naar de waterbron te 
lopen. De eetzaal en inrichting is volledig uitgevoerd. De kosten waren hoger dan begroot, 
hetgeen komt door de prijsstijging van materialen en arbeid.  
De onvoorziene uitgaven zijn vooral veroorzaakt door nieuwe wetgeving ten aanzien van 
hout. De overheid wil het kappen van bomen voorkomen, zeker als het gaat om hardhout, 
welke nodig is voor de bouw van deze school. Voor het kappen van bomen en het vervoeren 
van hout is een vergunning nodig. Door deze maatregelen is het moeilijker en duurder 
geworden om hout te verkrijgen.  
Een andere niet begroten uitgaven is elektrische verlichting. Dat is wel uitgevoerd.  
 
Semipermanente gebouwen:  
De buitenmuren zijn gemaakt van geplatte metalen drums (hergebruik). Aan de binnenzijde 
is board aangebracht om de kou buiten te houden. Het dak is van golfplaten, zodat het water 
opgevangen kan worden. De vloer is van beton op een ondergrond van gravel/stenen. Een 
betonnen vloer is van belang voor de hygiëne en het voorkomt ook het wegspoelen van de 
grond. In deze regio komen geen termieten voor hetgeen betekent dat de houtenpalen niet 
worden aangevreten. De levensduur van deze gebouwen is 40 à 50 jaar. Ook de volgende 
generatie kan naar deze school. In Kenia noemt men dit semipermanente gebouwen. Een 
gebouw met stenen muren kan wel 100 jaar meegaan, maar dat is wel ca. 5 keer zo duur als 
deze semipermanente gebouwen. Het is belangrijk dat de school snel doorgroeit naar 
tenminste 250 leerlingen. Bij dat aantal is de school rendabel.  
 
Wat is de impact van deze school:  
De lokale bevolking heeft ervaren dat ze tot veel in staat zijn als er goed wordt 
samengewerkt. Men had in deze regio het gevoel dat ze “vergeten“ werden door de 
beleidsmakers, maar door een gezamenlijke aanpak is de bevolking in een positieve flow 
gekomen. Zowel de Bisschop (Bisdom Ngong) als de Govenor van Narok County hebben zich 
zeer lovend uitgelaten over de ontwikkelingen in Sakutiek. Dat werd met luid applaus 
bevestigd door de mensen. Beiden spraken hun dank uit naar Fr. Sankale en zijn vrienden in 
Nederland. Het is echt een school van de lokale Gemeenschap, waar nog zeer veel kinderen 
goed onderwijs zullen krijgen.  
 
Dankzij de multifunctionele eetzaal en de slaapzalen is er nu ook de mogelijkheid voor 
andere activiteiten. In december 2018 (tijdens de schoolvakantie) hebben ca. 60 meisjes 
gedurende twee weken een weerbaarheid training gehad op deze school. Bij die training 
worden ook lokale leiders betrokken. Doel van deze activiteit is het terugdringen van 
uithuwelijken en meisjesbesnijdenis. De aula van de school is nu ook een soort “Dorpshuis”. 
Er worden activiteiten georganiseerd welke bijdragen aan de verbroedering in deze 
gemeenschap die ooit zo verdeeld was.  
 
Dit verslag is opgemaakt door Pieter Bijl (penningmeester van stichting Share).  
Voor meer informatie: pt.bijl@gmail.com                                                           Februari 2019  
 
 
Bijlage: foto’s van de school in Sakutiek  
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Het lange gebouw is: een slaapzaal (links), de keuken en multifunctionele eetzaal/hal rechts. 

Op de achtergrond enkele lokalen.  
 

 

                                                                             

 

 

Er zijn 3 watertanks voor opslag 

van regenwater. 

De dakgoot is hier nog in aanleg. 

 

 

 

 

 

 

 

De docentenkamer 
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In dit gebouw wonen meerdere 

docenten 

 

 

 

 

 

 

De slaapzaal voor de jongens. 

 

Op deze foto ongeveer de helft van de schoolgebouwen. Bijna het hele jaar door is het gras groen, 

maar deze foto is gemaakt in januari (de droogste maand). 


