
 

 

Verslag stichting Make The Difference      16-05-2019 

 

Het laatste half jaar is er hard gewerkt in en rond de school in 

Kisumu, Kenia. Dit alles onder de bezielende leiding van Marielle.  

Renovatie: 

Na zes jaar intensief gebruik , was de school  hard toe aan een 

opknapbeurt. Door extreme hitte en  regenval heeft het verfwerk aan de buitenkant veel te lijden. 

Daarom is hij aan de buitenkant, inclusief de poort, helemaal opnieuw in de verf gezet. Hij ziet er nu 

weer als nieuw uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor                                                                                      na de opknapbeurt, nu met ons eigen logo !!! 

 

Ook  vanbinnen zijn de muren schoongemaakt en waar nodig gesausd. Gebroken raampjes zijn 

hersteld en allerlei andere kleine reparaties zijn gepleegd. 

De kleuters zaten in heel simpele lokaaltjes, van golfplaten gemaakt (ons vroegere kippenhok). Die 

zijn nu helemaal gerenoveerd. Geïsoleerd (tegen de hitte), vloeren betegeld en van nieuwe 

meubeltjes voorzien. Is echt super mooi geworden en veel fijner voor de kinderen en personeel.  

Er is een begin gemaakt met een bibliotheek. Er worden tweedehands boeken aangeschaft. Soms 

ook via donaties vanuit Kenia zelf. Het doel is dat ook de omgeving hiervan mee gaat profiteren. 

 Ze dromen ook van een computerlokaal. Want ook in Kenia is de computer  in het onderwijs niet 

meer weg te denken  is. Wij proberen elke keer als we naar het project gaan weer laptops mee te 

nemen, waar ze dan ook heel blij mee zijn. 

 Er is een basketbalnet aangeschaft met een aantal ballen zodat de kinderen in de pauzes lekker 

bezig zijn. En natuurlijk moeten er elk nieuw schooljaar weer nieuwe boeken aangeschaft worden. 

In maart zijn een deel van de kinderen op scouting geweest. Een ander deel heeft meegedaan met 

een  atletiek scholen competitie. Daarvan zijn 15 leerlingen door naar een hoger niveau. Zo gebeurt 

er van alles binnen en buiten de school. 



 

Financien: 

In mei hebben we afscheid genomen van de ZWO commissie uit de Hervormde kerk van Heusden. Na 

drie jaar prettig samengewerkt te hebben gaan zij verder met hun acties voor een ander project. In 

drie jaar tijd hebben zij voor ons project  maar liefst €13.000 bijeen gebracht. Wat bijzonder!!! 

En ook mede door de acties van de ZWO commissie van de Protestante kerken uit Geldermalsen van 

afgelopen jaren hebben we de school weer een nieuwe boost kunnen geven. 

En nog steeds worden we soms verrast door anonieme en andere spontane giften. Door mensen die 

een jubileum vieren en ons gedenken maar ook de Wereldwinkel uit Werkendam(die opgeheven is) 

heeft al twee keer ons verblijd met een prachtige gift. Ook alle vaste donateurs onze hartelijke dank. 

Door de steun van u allen, kan onze school blijven bestaan want In alle opzichten zijn ze nog steeds 

afhankelijk van onze financiële steun.  Om u een idee te geven: Elke maand maken we ruim  €1000  

voor alle salarissen. Daarnaast is natuurlijk nog meer nodig voor alle andere zaken. 

  Lunchproject kleuters: 

In januari zijn we gestart met als proef alle kleuters 

gratis lunch te geven. Zodat allen gelijk zijn. Dat niet 

het ene kind eten heeft en de ander met een lege 

maag zit. Het gevolg  was dat de ouders die ook 

oudere kinderen op school hebben , voor hen ook 

geen lunchgeld meer betaalden. Daarom hebben 

we moeten besluiten om hiermee te stoppen. Er 

moet dan teveel geld bij elke maand.  

 

Stroopwafels bakken voor ons project: 

Dit jaar staan er drie acties gepland. Als u zin hebt om mee te helpen met stroopwafels bakken en/of 

verkopen dan horen we dat graag. We hebben meestal een ochtend en middag ploeg van 3 à 4 

mensen. Hier volgen de data en locaties: 

1e   De Campina Boerderijdag in Almkerk, bij van der Winden, op 31 mei. 

2e  Landbouwdag in Meeuwen op 7 september.  

3e  Biesboschdag in Werkendam op 21 september. 

Werkbezoek: 

We hebben onze tickets weer geboekt. We hopen in juni voor 10 dagen naar Kisumu te gaan en de 

school en iedereen daar weer te bezoeken. 

 

Hieronder willen we u het nieuwe school logo met betekenis niet onthouden. Het is ontworpen door 

Brian, de vriend Mariëlle. Ook hij toont zich zeer betrokken bij de school. Jullie samen, langs deze 

weg, heel hartelijk dank voor jullie inzet voor ons project.  

Mede dankzij uw aller steun kan het  schoolgebouw er weer jaren tegen en genieten kinderen en 

personeel van een mooie school met goed onderwijs.  



Heel hartelijk dank namens ons, de kinderen en ouders/verzorgers, personeel en bestuur van Make 

The Difference Primary school.         Dick en Bernike van Mersbergen 

 Vertaling: 1. Het paarse schild is de hoofdkleur  van de school. Het schild symboliseert hoe onderwijs 

ons beschermd tegen het effect van tekort aan kennis.  

2  Het takje met 8 bladeren staat voor de acht graden van onderwijs van de school. Acht klassen.  

3 De Nederlandse vlag bovenop de Keniaanse vlag. 

4 De Keniaanse vlag onder de Nederlandse vlag symboliseert de verbinding tussen ons. 

5 Het kruis symboliseert de visie van Dick en Bernike, dat God betrokken is bij de school. ( De 

horizontale balk van het kruis is de witte balk van de Nederlandse vlag) 

6  D en B  lijkt me duidelijk   

7  De Banner , waar het school motto in geschreven moet worden. 



 

 

 

 

 

 

 

 


