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  De weeskinderen & briefwisseling 
   

  De bouw van extra toiletten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Together we Can!                                                                               

Met de weeskinderen 

gaat het over het 

algemeen goed. 

Ze doen hun best op 

school en worden 

goed begeleid door 

de moederfiguur 

Elizabeth.  

Zowel wij als onze 

lokale partners zijn erg 

blij dat deze vrouw 

haar rol als moeder zo 

serieus neemt en een 

goede signalerende 

rol vervuld. 

We krijgen weinig 

melding van kinderen 

die ziek zijn en naar de 

dokter moeten. 

Voldoende en schoon 

drinkwater en gezonde 

voeding leveren hier 

een positieve bijdrage 

aan. Dankzij onze 

sponsorparents kan dit 

worden gerealiseerd. 

 

Vindt u het als 

sponsorparent leuk om 

ook in 2017 een 

briefwisseling te 

hebben met uw 

sponsorkind? Stuur uw 

brief dan uiterlijk 1 

augustus naar 

info@furaha.nl of geef 

hem af aan een van 

onze bestuursleden. 

Wij zullen de 

briefwisseling 

vervolgens in gang 

zetten. 
 

Aan het begin van dit 

jaar werd de school 

geconfronteerd met 

een bezoek van de 

inspectie. Omdat het 

aantal leerlingen 

gestegen is, voldeed 

de sanitaire 

voorziening niet meer 

aan de normen en 

moest er met spoed 

een toiletgebouw 

bijgebouwd worden. 

Gelukkig konden we 

dit financieel nog 

bekostigen, zij het 

met wat 

aanpassingen in de 

bestedingen. 
Resultaat was dat er 

binnen de gestelde 

tijd een keurig 

toiletgebouw stond. 

Laat echter wel zien 

dat we soms andere 

keuzes moeten 

maken dan gepland.   

 

 

Artikelen 

 

De weeskinderen & 

briefwisseling 

 

 

De bouw van extra 

toiletten 

 

 

Voortgang van het 

onderwijs 

 

 

Hulp gezocht 

 

 

Innen van schoolgeld 

 

 

Extreme droogte 

 

 

Agenda 
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    De school 
  

 

Voortgang voortgezet onderwijs   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

  Hulp 
      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Together we Can! 

 

    

Inmiddels zijn er voor 

het voortgezet 

onderwijs twee 

klaslokalen gebouwd 

en voorzien van 

meubilair. 

Op dit moment zijn 

we erg druk met 

fondsenwerving voor 

een klaslokaal met 

laboratorium. Zowel 

inspectie als de 

ouders van leerlingen 

komen steeds terug 

op het feit dat dit 

laboratorium er snel 

moet komen, omdat 

er praktijklessen 

geboden moeten 

kunnen worden. Hier 

staan wij als bestuur 

achter. Hoewel we al 

een mooi bedrag bij 

elkaar hebben is het 

op dit moment nog 

onvoldoende om 

groen licht te geven 
om te starten met de 

bouw van dit lokaal. 

We hopen snel te 

kunnen starten, 

omdat dit 

noodzakelijk is voor 

de leerlingen die nu 

al in leerjaar 2 les 

krijgen.  
 

Inmiddels heeft de 

school een groei 

doorgemaakt. 

In totaal hebben we 

nu ca. 140 leerlingen 

binnen het primair en 

secundair onderwijs. 

De prestaties van de 

kinderen zijn goed te 

noemen en de 

kinderen gaan met 

plezier naar school. 

Het is belangrijk dat 

het aantal leerlingen 

blijft groeien op zowel 

basis –als voortgezet 

onderwijs. 

Enerzijds natuurlijk, 

omdat het belangrijk 

is dat elk kind 

onderwijs kan 

genieten. Anderzijds is 

het belangrijk dat 

ouders uit de 

omgeving hun 

kinderen naar onze 

school sturen en daar 

schoolgeld voor 

betalen. Het 
schoolgeld moet er 

uiteindelijk voor 

zorgen dat de school 

zelfvoorzienend wordt 

(in vaste lasten), 

zodat de 

weeskinderen ook op 

lange termijn naar  

school kunnen blijven 

gaan. In de toekomst 

zullen de salarissen 

van de leraren dan 

vanuit het schoolgeld 

kunnen worden 

betaald. 
 
 

Bouw en inrichting 

laboratorium van 

essentieel belang 

om de kwaliteit van 

het voortgezet 

onderwijs te 

kunnen borgen! 

 

 

 

 

 

 

Onze school telt nu 

140 leerlingen! 

 

 

 

 

Wij zijn opnieuw 

dringend op zoek 

naar mensen die 

sponsorparent of 

vriend(en) van onze 

Stichting Furaha 

Orphans Kenia willen 

worden. Al voor een 

paar euro per maand 

kunt u onze kinderen 

helpen. Wilt u meer 

weten? Bekijk dan 

onze website: 

www.furaha.nl 

U kunt ook contact 

opnemen met een 
van de volgende 

bestuursleden: 

Judith Burgers  

tel.: 06-48566953 

worden. Al voor een 

paar euro per maand 

kunt u onze kinderen 

bestuursleden: 

Judith Burgers  

tel.: 06-48566953 

Janske Roelofs 

 tel.: 06-12038580 

Wilhelmien Roelofs  

tel.: 06-20856306 

 

worden. Al voor een 

paar euro per maand 

kunt u onze kinderen 

http://www.furaha.nl/
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 Innen van schoolgeld 

 

   

 Extreme droogte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Together we Can! 

Het innen van het 

schoolgeld vormt nog 

steeds een probleem. 

Afgelopen jaar tijdens 

mijn verblijf in Rodi 

Kopani ben ik veel in 

gesprek geweest met 

docenten, ouders en 

mensen uit de 

omgeving. Ook is er in 

die periode een 

board of 

management 

samengesteld. Dit is 

vergelijkbaar met een 

medezeggenschaps-

raad hier. Ik heb 

tijdens kennis 

gemaakt met 

gemotiveerde en 

enthousiaste mensen 

die mee willen 

denken over het wel 

en wee van de 

school en de 

verantwoordelijkheid 

die ouders daar zelf 

ook in hebben. Ook 
hebben we 

gesproken over het 

belang van het innen 

van schoolgeld en 

daar afspraken over 

gemaakt.  
De salarissen van de 

docenten zijn een 

grote kostenpost. Het 

is de bedoeling dat 

deze geleidelijk aan 

uit het schoolgeld 

betaald gaan 

worden, zodat de 

school in deze minder 

afhankelijk wordt van 

de stichting. Vorig 

jaar betaalde de 

stichting nog 80% van 

de salarissen 

(i.p.v.100%) om op 

deze manier de 

leraren ook te 

stimuleren om het 

schoolgeld te innen 

en bovendien de 

school te promoten. 

Dat een en ander tijd 

kost en een andere 

denkwijze vraagt van 

de mensen daar mag 

duidelijk zijn. 

Bovendien 

veranderen de 

omstandigheden 

soms zodanig, zoals 

de extreme droogte 

van afgelopen 

maanden, dat innen 

van schoolgeld extra 

lastig is. Wilhelmien. 

 

. 

Het zal u niet ontgaan 

zijn dat Afrika met 

extreme droogte te 

kampen had 

afgelopen maanden. 

Ook in Kenia deed dit 

probleem zich voor. 

Door de extreme 

droogte zijn de prijzen 

van o.a. voeding fors 

gestegen. Dit 

betekent voor onze 

stichting ook dat we 

de maandelijkse 

bijdrage voor de 
voeding omhoog 

hebben moeten 

doen om de kinderen 

toch te voorzien van 
voedsel. Behalve 

deze stijgende kosten 

werden we ook 

geconfronteerd met 

ouders die het 

schoolgeld niet meer 

konden betalen 

omdat ze dit nodig 

hadden voor voedsel. 

Ook dit zorgde ervoor 

dat we als stichting 

met hogere kosten 
werden 

geconfronteerd. 

Er moeten door ons 

als bestuur dan soms 

lastige keuzes  

gemaakt worden die 

we steeds naar eer 
en geweten 

gezamenlijk maken. 
 

 

 

 

“Not all of us can do great 

things, but we can do 

small things with great 

love” 
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   Agenda 
 

- In de maand juni 

wordt er binnen 

Helicon VMBO 

Nijmegen kleding 

ingezameld. Per 

kilo kleding 

ontvangen we 

een vast bedrag 

voor onze 

stichting! Heeft u 

nog oude 

kleding/ 

schoenen die u 

wilt doneren? 

Neem dan 

contact op met 

een van onze 

bestuursleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- In juni, juli en   

augustus heeft 

onze stichting een 

stand in de 

Wereldwinkel van 

Boxmeer. 

Nieuwsgierig? 

Neem een kijkje! 

Hoogkoorpassage 

18 in Boxmeer. 

 

- Tot 1 augustus 

kunt u uw brief 

voor de 

briefwisseling 

inleveren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Op 3 september 

wordt in 

Odiliapeel weer 

de Peel Missie 

Tour 

georganiseerd. 

Een deel van de 

opbrengst komt 

ten goede aan 

onze stichting! 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor jullie interesse in onze stichting. 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne zomervakantie toe! 

 

Hartelijke groetjes namens het bestuur van Stichting Furaha Ophans Kenia, 

Judith, Wilhelmien & Janske 

Together we Can! 

 

 

 

 

Stichting Furaha 

Orphans Kenia 

De Ververt 1113 

6605 AC Wijchen 

 

Tel: 06-48566953 

E-mail: info@furaha.nl 

www.furaha.nl 

 

Bank 

NL39INGB0004657258 

 

KvK nummer 

53706501 

 

Fiscaal nummer 

8509.84.269 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master ontwikkelingssamenwerking 

Boniface Awuor, onze Keniaanse contactpersoon, heeft afgelopen 

maand zijn master in ontwikkelingssamenwerking behaald aan de 

universiteit van Nairobi! Wij zijn trots op zijn zeer goede resultaten. Deze 

studie levert een positieve bijdrage aan onze samenwerking! De 

komende tijd zal Boniface zich naast ons project, bezig houden met zijn 

verkiezingscampagne voor de verkiezingen op 8 augustus 2017. 

mailto:info@furaha.nl
http://www.furaha.nl/

