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Jaarverslag 2022 van de Stichting Mzungu 4 Kenia 

 

Het jaar 2022 staat te boek als een droog jaar voor Kenia. Er valt bijna geen regen. Nairobi ligt 

op een berg, de naam Nairobi betekent “koele wateren”. Het is er ook minder warm en er valt 

iets meer regen dan in het noorden en oosten van het land. 

Watoto Wema is op een waterwell gebouwd, dat betekent dat er altijd water voorradig is. In het 

verslag hier meer over. 

 

In Watoto Wema is in 2022 veel gebeurd. Er zijn 24 jongens en 1 meisje gered van de straat. Zij 

leefden op straat en hebben onderdak gevonden bij Watoto Wema. Voor 2  jongens heeft 

Stichting Mzungu4Kenia hun rijbewijs betaald, omdat de jongens 

chauffeur wilden worden. Inmiddels zijn zij weer herenigd met hun 

familie. 

Voor 3 andere jongens heeft Mzungu4Kenia ervoor kunnen zorgen 

dat zij op zichzelf gingen wonen en een opleiding bij een autogarage 

kunnen volgen.  

Dat is ook het doel van Stichting Mzungu4Kenia en Watoto Wema; 

straatjongens een thuis geven en opleidingen aanbieden.  

Er zitten nu 14 jongeren op een opleiding. Dit is een MBO of HBO 

opleiding. 

De beroepsopleidingen die de jongeren kiezen zijn: automonteur, 

timmerman, elektricien kapster, hondentrainer, dansen, grafisch 

design en er is een EHBO-diploma behaald. Verdere studies zijn: 

criminologie, wiskunde en natuurkunde en gezondheidsopleidingen. 

2 jongens zijn dit jaar afgestudeerd, één heeft een verpleegkundige 

diploma en een andere heeft ICT diploma.  

Watoto Wema zal in de toekomst steeds meer een opleidingsinstituut 

worden. 

Helaas konden 6 kinderen het leven in een instituut niet aan en zijn terug de straat opgegaan. 

 

Er zitten 67 kinderen in het basisonderwijs, zij gaan of naar de school in het dorp bij Watoto 

Wema of zijn weer bij de familie herenigd en volgen daar het onderwijs. 20 kinderen zitten op de 

middelbare school. Het schoolgeld wordt door Watoto Wema overgemaakt naar de verschillende 

scholen, wanneer de termijnresultaten bekend zijn bij de directie van Watoto Wema. Als deze 

niet zijn toegestuurd wordt gekeken naar de reden. Er kan bijvoorbeeld een kind ziek zijn of een 

verzorger is ziek waardoor een kind moet werken. In 2022 zijn 12 kinderen herenigd met hun 

familie. Zij mogen in de vakanties komen logeren in Watoto Wema. Vaak brengen familieleden 

hen en krijgen, wanneer de scholen weer beginnen voedsel mee naar huis. 

mailto:stichtingmzungu4kenia@hotmail.com
http://www.mzungu4kenia.nl/


 

 

2 
 

In 2022 werkte, naast de directie, bestaande uit Lusweti en Marjolein nog 12 mensen.   
De volgende functies zijn er:  
Een administratieve medewerker, een verpleegkundige, een sociaal werker, een assistent 
sociaal werker speciaal voor de meisjeskamer, een kapster, barbier, metaalbewerker, 2 
bewakers, 2 waterverkopers en een jongen voor de dierenverzorging. 
 

Doordat Watoto Wema op een well is gebouwd, 

heeft het in 2022 een drinkwaterinstallatie 

geplaatst. Hier wordt gezuiverd drinkwater verkocht 

in navulbare flessen, zodat de nodige kosten van 

het Centre betaald kunnen worden. Het water wordt 

ook verkocht aan winkels die het weer 

doorverkopen. Dit project loopt beter dan de 

verkoop van het grondwater, wat ook weer geld 

opbrengt.   

 

In december 2022 is Watoto Wema begonnen met de bouw van een opleidingscentrum, 

gefinancierd door Net4Kids. Hier hoopt Watoto Wema les te gaan geven in taal, catering, 

loodgieter.  

 

Het bestuur van Stichting Mzungu4Kenia in Nederland ziet er als volgt uit: Arina is Secretaris, 

Rita penningmeester en Jasper voorzitter. In 2022 hebben we als bestuur 4 keer een 

bestuursvergadering gehad. In januari,  juni, augustus en oktober. Er zijn 3 nieuwsbrieven 

verstuurd naar de contactpersonen en Marjolein heeft in 2 webloggen haar belevenissen met 

haar achterban gedeeld. 

De sponsoring van Stichting Mzungu4Kenia voor de schoolkosten heeft in 2022 totaal € 5.640 

opgebracht. Hier zijn o.a. van betaald: uniformen, schoolboeken, reiskosten, maar ook een bril 

of andere voorzieningen waardoor de kinderen onderwijs kunnen blijven volgen. 34 kinderen 

hebben een sponsormaatje, maar het sponsorgeld wordt voor alle schoolkosten van alle 

kinderen gebruikt. 

 

In augustus heeft Mzungu4Kenia 

een flessenactie gehouden 

tijdens de VakantieBijbelweek in 

Elburg. Totaal verzamelden de 

Elburgse schoolkinderen 900  

statiegeldflessen en na inlevering 

bracht dit het leuke bedrag van  

€ 200 op. De actie was bedoeld 

voor schoondrinkwater, ook in 

Kenia. 
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Door niet voorziene problemen heeft Marjolein haar reis naar Nederland in september moeten 

uitstellen naar december. Haar ouders hebben toen een presentatie gegeven bij de NGK, het 

Kruispunt in Zeewolde. In december hebben Marjolein en een bestuurslid de Lionsclub in Zwolle 

bezocht. Dit was een mooi positief bezoek en verder is er vakantie gehouden met de kinderen. 

  

Het bestuur is in 2022 niet veranderd. We kijken met veel trots, respect en dankbaarheid naar 

alle medewerkers, supporters en vooral de kinderen van het centrum. Als we de afgelopen jaren 

verder kijken dan 2022, kunnen we soms nauwelijks geloven wat onze gezamenlijke 

samenwerking en het centrum tot nu toe hebben bereikt. Wij danken u uit de grond van ons hart 

voor uw steun! 

 

Dit jaarverslag is vastgesteld op 21 maart 2023. 

 

 

 

 

Arina Kroon, Jasper Oudijk, Rita van der Kolk   

 

 

 

      

 


