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Ook  in Kenia heeft Corana toegeslagen met vele gevolgen voor de bevolking zoals in alle landen. 

15 maart moesten alle scholen dicht. Dus ook onze Primary Make The Difference school. 

Marielle heeft begin maart een mooi project opgezet voor de oudere meisjes op onze school. Als 

meisjes ongesteld zijn kunnen ze niet naar school. Daardoor lopen ze leerachterstand op. Nu kunnen 

ze voor 60 cent een pakketje maandverband kopen. Ze kunnen er ook voor sparen bijvoorbeeld. Dan 

kunnen ze toch naar school.  Op de foto zie je hoe Marielle uitleg geeft over hygiëne en het gebruik 

van het maandverband. Het is biologisch afbreekbaar. Ze kunnen het nu begraven en hoeven het niet 

meer te verbranden wat veel rook veroorzaakt. Het eerste pakketje kregen ze gratis, waar ze heel blij 

mee waren. 

 

                                             

Sponsorkinderen: 

Deze kinderen leven in arme omstandigheden en 

hebben het thuis niet breed. In deze coronatijd wordt 

het er niet beter op. In de vele kleine winkeltjes langs de 

wegen is niks te verdienen nu al het personen vervoer 

stil ligt. Dus in veel gezinnen is er honger. Pamela en 

Marielle gaan op pad en brengen elke maand een 

voedsel pakket bij de gezinnen van de sponsorkinderen. 

Ook het school personeel helpt daarbij.  Tussendoor 

houden ze telefonisch contact als er andere noden zijn.                                                                              

Hier krijgt Suzan haar pakket. Ze is een wat minder 

begaafd meisje, ook al wat ouder.  Haar thuis situatie 

was niet fijn na haar oma was overleden die voor haar 

zorgde. Nu hebben ze haar naar een ander familielid 

gebracht waar ze het hopelijk beter naar haar zin heeft.                                                                                          

De Tuktuk die we in februari gekocht hebben is inmiddels on the road. Maar doordat er geen 

personen vervoerd mogen worden zijn de inkomsten minimaal. Er worden wel wat goederen mee 

vervoerd. Dit kun je zien op bovenstaande foto. 



Drie april, is voor het eerst dat de school bestaat, een kindje van onze school overleden. Het was niet 

aan corona. Waar wel aan weten we niet. Het is in Kenia gebruikelijk dat iedereen een financiële 

bijdrage levert  om de begrafenis te kunnen bekostigen. Dat hebben wij uiteraard ook gedaan. Wie 

weet kunnen we de ouders ooit nog eens bezoeken.  

In juni hebben we de leerkrachten een brief gestuurd om hen aan te moedigen om te zorgen dat de  

kinderen huiswerk krijgen. Marielle heeft hen flink toegesproken en nu loopt het. Elke maand krijgen 

de kinderen nu  een pakketje met wekelijkse opdrachten. Het personeel krijgt de helft van hun 

normale salaris. Dat is voor hun heel bijzonder, want normaal is het als je niet werkt, ook geen 

salaris. Dus daar mogen ze ook wat voor doen. Wat ze nu ook wel begrijpen. 

Gister kregen we bericht dat de scholen in Kenia dicht blijven tot 2021!!!   Er worden voor de 

basisscholen geen examens afgelegd. Ze worden geacht in januari opnieuw met dezelfde kinderen te 

beginnen als dit jaar in dezelfde klas. (Hun schooljaar is van januari tot januari)                                     

Door deze omstandigheden krijgen we dus helemaal geen schoolgeld meer binnen.  

Door corona hebben we geen stroopwafels kunnen bakken op jaarmarkten wat ook een inkomsten 

derving bewerkstelligt. Toch worden we steeds opnieuw verrast door giften uit verschillende hoeken. 

Daar zijn we heel dankbaar voor want ze zijn “broodnodig”.  

In juni is Marielle  bezig geweest om nieuwe 

speeltoestellen te laten maken want daar was 

niet veel meer van over. Hopelijk zijn deze 

schoolproof. Ze zien er in elk geval heel stevig 

uit. Het duurt helaas dus nog een tijd tot de 

kinderen ervan kunnen genieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit waren de bevindingen van de afgelopen tijd. 

Iedereen alle goeds in deze onzeker tijd.  

 Dick en Bernike van Mersbergen                                           Stichting Make The Difference 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


