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Beste mensen, 

Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2021. 

In Kenia is de school nu ook met Kerstvakantie. Dit is voor hen heel laat. 

Normaal stoppen ze al in november, maar ze zijn langer open gebleven om 

de corona-leerachterstand in te halen. Zowel de kinderen als het personeel  

hebben hard gewerkt en als blijk van waardering, mochten de leerkrachten 

op onze kosten op personeelsuitje. Dat hield in dat ze een gezellige middag 

hadden met elkaar, op een mooi plekje aan het Victoriameer met lekker 

eten. Dat werd zeer gewaardeerd. 

Van Mariëlle kregen we een paar maanden geleden een heftige mededeling: 

Ze heeft besloten om in mei 2022 weer terug te gaan naar Nederland met 

haar gezin. Zij is voor ons een verbindende factor met de school. We zullen haar dus heel erg gaan 

missen. Ook het hoofd van de school, Pamela en Steven waar ze veel mee samenwerkt, zullen haar 

enthousiaste inbreng missen. We hopen dat ze een vervanger kan vinden. 

Goedkeuring ministerie van onderwijs: Elk jaar moeten we als school alles netjes op orde hebben 

volgens de geldende regels. We zijn weer gecontroleerd en er moeten nog wat zaken geregeld 

worden:  Er moeten vier brandblussers komen, de septic tank moet geleegd worden, de achterkant 

van de school moet geverfd worden (vonden wij niet zo belangrijk ☺ ), al het personeel moet een 

TSC- nummer hebben (anders mag je geen les geven),  het keukenpersoneel moet een 

gezondheidsverklaring hebben en geëxamineerd worden. Dit alles is begroot op €1.615. Daar 

bovenop komt nog € 600,- voor de  jaarlijkse onderwijsvergunning. Dus dat zijn toch weer flinke extra  

kosten. Gelukkig is er tot nu toe elke maand weer genoeg in kas om alles te kunnen doen wat nodig 

is. 

 

 

Begin december hebben we Mariëlle wat 

knutselspullen laten kopen, zodat de kinderen iets 

leuks konden maken om de klassen mee op te 

fleuren voor Kerst. Zie hier het resultaat van één van 

de kleuterklasjes.  

 

 

U allen weer heel hartelijk bedankt voor uw medeleven en support in 2021!!! 

Samen kunnen we zoveel meer. 

Alle goeds voor 2022 toegewenst. 

Dick en Bernike van Mersbergen           Stichting Make The Difference 


