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Stichting Wenzi 
 
 
Voorwoord. 
 
In 2009 was ik, Willie de Bruin-Koetsier, voor het eerst in Kenia. 
Ik was daar 2 weken werkzaam in een onderwijs project van T4T( teachers voor Teachers) 
De enorme armoede, de blijheid van de kinderen die naar school mogen, de drive van 
leerkrachten om nagenoeg zonder hulpmiddelen hun vak uit te voeren, hebben mij diep 
geraakt. 
Met het basisonderwijs zou het wel goed komen, het is immers een millenniumdoel dat alle 
kinderen op de wereld gratis onderwijs moeten krijgen. In dit deel van Kenia is het echter 
een grote uitzondering als kinderen naar de middelbare school kunnen gaan. Er is eenvoudig 
geen geld voor. Al in Kenia wist ik al dat ik iets moest gaan doen. Als deze kinderen ooit een 
toekomst zonder armoede willen opbouwen, dan moeten ze verder kunnen leren.  
Eenmaal thuis heb ik stichting Wenzi opgericht. Stichting Wenzi zet zich vooral in voor de 
kinderen van Mwamtsefu, een community in het uiterste zuidoosten van Kenia. 
Behalve  de zorg voor het onderwijs zelf heeft Wenzi hier ook een school gebouwd en een 
schoon drinkwaterproject gerealiseerd. Het drinkwater is afhankelijk van regenwater. Helaas 
is dat ook meteen wel het kwetsbare daaraan. 
 

   
De kinderen tappen water om gedurende de schooldag te drinken. Bij ieder klaslokaal staat steeds een gevulde 
gele emmer 

         
 

 
Stichting Wenzi is een ANBI stichting die zich sinds 2009 inzet voor betere onderwijskansen in Kenia.  
 



   Stichting Wenzi 
  

2 

 

 
 
 
 
Stichting Wenzi wil zich blijvend inzetten voor betere onderwijskansen in Kenia; een inzet met een 
visie waardoor een duurzaam karakter wordt gegarandeerd.  
Momenteel zijn wij nauw betrokken bij Mwamtsefu. 
 Mwamtsefu ligt tegen de grens van Tanzania . Dit gebied van Kenia is erg arm en  droog. De meeste 
ouders van de kinderen zijn kleine  boertjes die maar nauwelijks voor hun eerste levensbehoeften  
kunnen zorgen. Gelukkig is het  onderwijs voor kinderen van 6-12, voor ieder 
kind op de wereld, gratis. Hier dus ook. Na de lagere school zijn de kansen 
echter stukken minder. 
Een verhaal wat me altijd bij blijft is dat van Mwero.  Mwero  is een 
hoogbegaafde jongen die al vroeg zijn ouders verloor, helaas is dat geen 
uitzondering in dit deel van de wereld. Hij werd opgevangen door zijn opa. 
Samen konden ze maar net in hun onderhoud voorzien. Na de lagere school 
moest Mwero, ondanks zijn hoge intelligentie, toch gewoon de geiten gaan 
hoeden. 
 Ik zag hoe ongelukkig hij daarvan werd en heb voor hem een                                                                 Mwero 
persoonlijke sponsor  gevonden. Mwero  heeft het voortgezet onderwijs inmiddels afgerond.                    
Om in zijn onderhoud en dat van zijn broertjes en zusjes, te kunnen voorzien( opa is inmiddels ook 
overleden) werkt hij als leerkracht op de   Mwamtsefu school. Als ook zijn broertjes en zusjes  een 
opleiding hebben afgerond , zou hij graag weer verder willen studeren. Mwero is maar één van de 
voorbeelden van jongeren die, dank zij Wenzi, ineens een heel ander toekomstperspectief krijgen 
Wenzi wil die kansen voor ieder kind in deze community graag verbeteren. Door de helft van het 
schoolgeld te betalen wordt verder leren een haalbaar doel. Samen met de ouders zijn we ook 
voortdurend in gesprek over hoe  de inkomsten van de ouders verbeterd kunnen worden. 
Kinderen die  naar de middelbare school gaan moeten over het algemeen naar een kostschool omdat 
de afstand van huis naar school te lang is om  iedere dag af te leggen, vooral omdat het grootste stuk 
te voet moet gebeuren. Een  droom van Mwamtsefu is dan ook nog steeds om hun eigen middelbare 
school ooit eens te kunnen stichten. 
 
Stichting Wenzi heeft  haar doelen ingedeeld in hoofd- en sub doelen. Sub doelen kunnen alleen 
maar betaald worden als er geld over blijft na betaling van de verplichtingen van de hoofddoelen. 
 

Hoofddoel: Het studiefonds. 

Het studiefonds is opgebouwd uit een aantal onderdelen. 
- Betalen van extra leerkrachten op de Mwamtsefuschool. 
In Kenia is het nog de normaalste zaak van de wereld dat er 150 kinderen in één klas zitten. 
Niet zelden is er maar één leerkracht voor  twee klassen en 
zitten kinderen lange tijd zonder begeleiding te werken. Om 
het onderwijs te verbeteren moeten er dus meer 
leerkrachten zijn. Daarom betaalt Wenzi 50% van het salaris 
van 5 extra leerkrachten.                                                                                                    
 Ouders en school betalen de ander 50%. Hierdoor kunnen 
de klassen verkleind worden tot maximaal 50 kinderen per 
groep. Dit werpt zijn vruchten af. In 2017 jaar stond 
Mwamtsefu  in de top 3 van best presterende scholen in hun 
district en in de jaren daarna zijn ze in de top 10 gebleven. I 
De jaren daarop is  Mwatsefu primary school i n de top 10  bl ijven s taan      

Voor deze leerkrachten betaald Wenzi  € 25,- per maand.                  de beker voor de derde plaats in het  district 
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Kleuters hoeven nog niet naar school in Kenia. Stichting Wenzi hecht wel veel belang aan kleuter 
onderwijs. De stichting betaalt  5 kleuterleidsters. Hierdoor  kunnen de  260 kleuters van Mwamtsefu  
nu ook naar school. Voor de kleuterleidsters betaalt de stichting € 50,- per maand.( 100%) 
Dit omdat het anders voor de school en de ouders echt niet te betalen is. 
 
- Secundary school:  
Kinderen die klaar zijn met de basisschool  krijgen van stichting  Wenzi 50% van de studiekosten voor 
het voortgezet onderwijs. Hiermee wordt verder studeren een haalbaar doel. 
Om fraude te voorkomen wordt het geld direct  naar de betreffende school  voor voortgezet 
onderwijs overgemaakt. Voor ieder kind  betaalt Wenzi € 100,-. In 2020 zitten er 98 kinderen in het 
studiefonds. 
 
-Universitair studiefonds 
Sinds 2014 kunnen  jongeren die de middelbare school goed hebben afgerond een aanvraag  om 
verder te studeren  indienen. De selectie  geschiedt naar aanleiding van strenge 
criteria.(www.wenzi.nl) De student moet ten alle tijden  na afronding van zijn studie  iets betekenen 
voor de verbetering van de levens omstandigheden in de community. De gemiddelde studiekosten 
per jaar per student zijn € 800,-. 
In het studiejaar 2019/2020 zijn 18 studenten afgestudeerd. Een aantal hiervan hebben een baan of 
een eigen bedrijfje opgezet. Ook in Kenia hebben ze last van de corona crisis en zijn er helaas minder 
banen beschikbaar dan hiervoor. Dit vooral door het stilvallen van het toerisme. 
Bij de start van het studiejaar 2020/2021 zitten er 33 studenten in het studiefonds. 19 mannen en 14 
vrouwen 
Doordat de Stichting  als gevolg van de corona crisis nauwelijks geld binnen krijgt dit jaar, zijn wij 
genoodzaakt een studenten stop in te voeren. Als er binnen een half jaar geen nieuwe inkomsten zijn 
zullen we de huidige studenten moeten vertellen dat ze de studie niet kunnen afronden! 
Er is altijd een mogelijkheid voor particulieren of bedrijven om een student te selecteren/adopteren 
en te sponsoren.  
 

 

Joseph Ndoro, afgestudeerd businessmanagement is zijn eigen kruideniers winkeltje gestart 

 Samson Dzango Mshenga is zelfstandig elektricien 

. 

 

gemiddelde kosten voor het totale studiefonds per jaar is ruim 
€40.000,- 
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 1. verdere stappen naar zelfstandigheid                                                                                

Verbetering van de volksgezondheid binnen de community; In samenwerking met Afya care, een 
lokale gezondheidsorganisatie zetten we ons in voor een betere gezondheid van de mensen in de 
community.  
Dit willen we bereiken door: 
 

                                                                                                                                                                                           

- 2 keer per jaar alle 870  kinderen van de Mwamtsefu school, medisch te 
laten onderzoeken en behandelen daar waar nodig is. Kinderen die ziek 
zijn krijgen een behandeling en worden  na drie maanden weer 
opgeroepen voor een controle   

        Medische check op school                                                                                                                                                                                    

Kosten per jaar  € 3000,- 
 
   
 
 
 
 
 
 
Landbouw project. 
In samenwerking met de landbouw officier van het district Kwale willen we proberen om de 
opbrengst van de landbouw te verhogen en te differentiëren.  Er is een agriculture learning centre,  
Een proeftuin, op het terrein van de school gerealiseerd. 
Het doel van dit project is om de gemeenschap nieuwe landbouwtechnieken te leren. Met de nieuwe 
landbouwtechnieken en speciale gewassen (die bestand zijn tegen het klimaat etc) kan men een 
breder aanbod van groenten gaan verbouwen, zoals tomaten, wortels, een speciaal soort spinazie, 
kool etc. 
De doelgroep van dit project zijn oudste kinderen van de Mwamtsefu school, evenals hun ouders.  
De kinderen krijgen les in de proeftuin en voor de ouders worden er workshops georganiseerd. Doel 
van de workshops is de opbrengst van hun eigen akker te vergroten en verbreden. Een deel van de 
opbrengst is voor hen en een deel voor de school, zodat de school 
meer zelfvoorzienend kan worden. 
Het meest kwetsbare van dit goedlopende project is de water 
toevoer.  
In de proeftuin is een dripsysteem aangelegd ( slangen met gaatjes 
waardoor het water druppelt)met behulp van watertanks die gevuld 
worden door regen water. Geen regen betekent dus nog steeds geen 
oogst 
 
        
    Een trotse inwoner van Mwamtsefu  
        
    Stuurde deze foto van zijn akker 
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De proeftuin, voorzien van een z.g.n. dipsysteem. Kinderen tijdens hun les landbouw. Als het water uit de tanks 
op is  moet het begieten alsnog met  gieters gebeuren. Het water wordt dan uit het meertje naast de school 
gehaald 

     
Graag zou de gemeenschap de tuin nog omheinen. Verdere uitgaven voor het landbouw project:  
Kosten voor  de workshops voor de ouders 5x per jaar. 
Aanschaf van gereedschap. 
 
Totale beraming   € 1000,- 
 
We zijn aan het onderzoeken of er een waterleiding  aangelegd kan worden  naar school, hiervan 
hebben we nog geen kosten plaatje 

       

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Voor verdere informatie over st Wenzi : www.wenzi.nl  
Het bestuur van stichting Wenzi:  
Willie de Bruin:   - Oprichter/voorzitter en eerste penningmeester.  
Hetty van Dijke:  - Tweede penningmeester  
Linda van Oosten : - Communicatie studenten  
Ria Weerheim :   - Activiteiten coördinator  
Arend de Haan:  - Fondswerving en PR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wenzi.nl/
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Hier de kosten van de projecten, zoals hierboven omschreven, nog eens op een rijtje. 
Overzicht van de kosten: 

 Doel Kosten  per jaar 

1 Financiële ondersteuning van de leerkrachten.                                       

5 leerkrachten lagere school € 25,- per maand per leerkracht 

€  1.500,- 

2 5 kleuterleidsters € 50,- per maand per leerkracht €  3.000,- 

3  98 leerlingen secundary school.                                                          

Voor de leerlingen betaalt Wenzi 100,- per leerling per jaar 

€  9.800 

4 Student  aan de universiteit gemiddelde kosten  ongeveer € 800,-

Momenteel wordt er voor  33 studenten dus  rond de                        

€  26.400 uitgegeven.      

€ 26.400 

 Nummers 1 t/m 4 vallen dus onder het studiefonds 

Dus de kosten voor het totale studiefonds zijn  € 40.700 

 

5 Medische controle van alle kinderen €  3.000,- 

6 Landbouw project €  1.000,- 

 Totaal begroot €  44.700 

 
           


