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Hieronder een samenvatting van de gebeurtenissen in Kenia, op en rond onze school. 
In het voorjaar zijn de examens van schooljaar 2020 gehouden. De gemiddelde resultaten zijn wat lager 
dan andere jaren, door de lockdown vorig jaar. De scholen in Kenia beginnen nu aan de derde en laatste 
termijn. De eerste week van oktober zijn ze dicht en daarna gaan ze door tot de Kerst. Normaal gaan ze in 
november al dicht, maar om de leerachterstanden in te halen gaan ze langer door. De nationale examens 
staan gepland op 8 maart 2022. In 2023 verwachten ze dat alles weer als vanouds zal zijn. Er is dit jaar een 
nieuw examenvak bijgekomen. Dat betekende ook dat we een nieuwe leerkracht nodig hadden en nieuwe 
boeken aan moesten schaffen.   
 
De kleutertoiletten waren verzakt en niet meer te gebruiken, deze zijn vervangen. Ook het dak van de 
school had een lekkage en de afvoer van de toiletten was stuk. Het hekwerk langs de zijkant van de school 
moet vervangen worden. Zo staan er nog meer reparaties op de planning en blijft onderhoud nodig.  
                                                     

 

 
 

 
Het nieuwe toiletgebouw mét een mooi kleurtje. 

 
In het begin van het schooljaar hebben we de opdracht gegeven aan het schoolpersoneel om een mooie 
flyer te maken, om als reclamemateriaal te gaan gebruiken. In augustus was deze gereed en in de 
omgeving verspreid (zie onderaan). Het heeft wel een aantal nieuwe leerlingen opgeleverd, maar helaas 
niet zoveel als we hadden verwacht. Er zitten nu 180 kinderen op school. 
 
Pamela is helaas niet volledig hersteld van de overval in haar huis. Ze heeft nog veel pijn aan haar benen 
en is niet in staat om nog vaak naar Kisumu te reizen. Vanuit haar woning kan ze gelukkig nog heel veel 
regelen. Steven is gelukkig goed hersteld van corona en terug op z’n plaats. De ziekenhuiskosten zijn 
betaald. Hij heeft nu een lening bij ons lopen die hij aflost door om de maand geen salaris te ontvangen.  
 
 
Dit waren de belangrijkste zaken van de afgelopen maanden.  
Iedereen weer heel hartelijk bedankt voor uw belangstelling en steun, in welke vorm dan ook. 
 
Hartelijke groet, 
Dick en Bernike van Mersbergen 
Stichting Make The Difference 
 
Hieronder de flyer. Ook de kinderen mochten hem uitdelen. 



 
 
 

                    
’:,                  
 
 
 
 
 
 
 
 


