Nieuwsbrieven 2010
In 2010 verschenen er nieuwsbrieven in de maanden: maart; augustus; november en december.
Nieuwsbrief maart 2010
Jambo beste Rainbow4kids sympathisanten,
Januari … februari… maart 2010: ook nu was het weer intensief.
Ik maak er een gewoonte van om mijn verblijf te omschrijven in één woord,
maar deze keer is het echter niet zo evident.
Dit komt omdat de periode dat ik in Kenia verbleef nu ook veel langer was.
Gelukkig heb ik de mooie en minder mooie momenten kunnen delen met enkele teamleden en vrienden. (Alec, Josette,
Andre, Ingrid, Ewald , Marleen en Diederick: oprecht bedankt dat jullie er waren!)
Het weerzien was zoals altijd weer heel “warm” en dit komt niet alleen door de hoge temperaturen (34 graden!). De
Kenianen met hun warme hartelijkheid geven me steeds dat oprechte welkomst gevoel waardoor het voor mij voelt als
echt thuiskomen.
Op 7 januari is het nieuwe schooljaar begonnen. Een eerste echte start voor onze Rainbow4kids Primary School. En
één ding is me wel duidelijk geworden: het gaat er helemaal niet aan toe zoals bij ons!
De eerste schooldag worden alle klassen grondig gekuist en als ik schrijf grondig dan was het wel zo. Want de klassen
leken op een zwembad. De kinderen vinden het heerlijk om met water te kuisen.
Wat ik vooral leerde naar de toekomst toe is, om de eerste maand geen pogingen meer te ondernemen om de
klassenlijsten op te maken. Want veel kinderen zijn naar hun “home land” (vaak 800 km reizen)geweest om de familie
te bezoeken. Hierdoor melden de kinderen zich veel te laat op school of soms ook helemaal niet. Of de ouders zenden
hun kind naar een andere school omdat ze denken dat het daar misschien beter is, maar het gebeurt ook als ze zien dat
het er niet beter is, dat ze gewoon terugkomen. Ook heb ik meegemaakt dat het kind plots een andere naam had enz.
Ik heb 7 maal de lijsten aangepast in 2 weken tijd. En zelfs de laatste dag van mijn verblijf waren er nog wijzigingen.
Onze directeur begreep wel niet goed waarom ik me daar zo druk over maakte. Maar toen ik hem uitlegde dat dit wel
belangrijk was voor de sponsors om te weten of hun ‘Keniaanse zoon/dochter’ nog op onze school zat, toonde hij wel
begrip.
Dus, lieve sponsors, ik hoop dat jullie ook begrip kunnen opbrengen voor deze chaotische start van het nieuwe
schooljaar… het is en blijft … Kenia!
Tijdens de vakantieperiode heeft ons schoolcomité echter niet stil gezeten. De omheining rond het schoolgebouw is
geplaatst en een mooie poort zorgt ervoor dat na schooltijd onze school niet wordt gebruikt als speelplaats door de
kinderen van de ‘village’.

Ze hebben onze schoolkeuken vergroot op aanraden
van de gezondheidsinspectie.
En onze extra kleuterklas is in aanbouw!
Spijtig genoeg was ze nog niet af om ze samen met
de leerkracht te kunnen inrichten.
Maar ik heb er alle vertrouwen in dat onze
vrijwilligers dit met veel plezier van me overnemen.

Ja, op 18 januari en 1 februari hebben we onze eerste ‘vrijwillige-leerkrachten’ mogen verwelkomen. Het was hun
keuze om hun laatstejaars stage in het buitenland te doen.

Voor de meesten van hen is het de eerste keer dat ze zo’n verre reis ondernemen en dan nog wel voor 3 maanden.
Ik heb Hanne, Lianne, Stephanie, Kathy en Annelies gevraagd om hun eerste indrukken van Kenia neer te schrijven:

“Hier een berichtje van de allereerste Rainbow4kids-vrijwilligers. Katrien heeft ons gevraagd om
even onze eerste indruk voor jullie te schetsen, want dit willen we alvast doen.
Het is echt de moeite waard.
Toen we hier voor het eerst door de straten reden wisten we niet waar eerst kijken. We hebben
de eerste dagen dan ook veel nieuwe indrukken te verwerken gekregen. Al onze zintuigen
stonden op scherp. We roken nieuwe geuren, hoorden het lawaai van de stad en de stilte ’s
avonds, zagen andere straatbeelden, voelden de hitte van de Keniaanse zon… Kortom, we
proefden voor het eerst van het Keniaanse leven.
De manier waarop mensen hier (over)leven is heel anders. Ze leven soms met hele families
samen in één hut, waar dan ook alles in moet gebeuren zoals: koken, slapen, wassen, …
We merken ook dat die mensen hier geen ‘stressy’ leven hebben zoals bij ons. Ze leven van dag
tot dag. Het is onvoorstelbaar hoe gelukkig iedereen hier is met het weinige dat ze hebben. Als
je dit vergelijkt met ons luxeleventje… We hebben niet te klagen.
Wat wij vooral heel leuk vinden is dat alle mensen hier zo vriendelijk zijn tegen ons. Overal waar
je komt hoor je Jambo Jambo.
Tijdens onze observaties in de schooltjes kwamen we meteen tot de ontdekking dat we echt een
stap terug moesten doen in de onderwijstijd. Er wordt hier bijna altijd klassikaal lesgegeven en
vaak zijn de lessen minder activerend dan bij ons. Kinderen leren hier door veel hardop te
herhalen.
We voelden ons hier wel meteen welkom. De leerkrachten zijn hier blij met onze komst en geven
ons alle vrijheid om onze manier van lesgeven uit te proberen. Dat was en blijft voor ons een
enorme uitdaging. Er wordt veel van ons verwacht en we moeten hier alles wat we tot nu toe
geleerd hebben zelfstandig in praktijk brengen. Niet altijd vanzelfsprekend, maar het geeft wel
veel voldoening als we iets kunnen bereiken. We leren blij te zijn met elke kleine overwinning.
De kinderen leren hier al van in de kleuterklas lezen en schrijven. Dit is zeker niet te vergelijken
met onze manier van lesgeven. Hier moeten ze echt al kunnen schrijven, bij ons doen ze alleen
nog maar aan voorbereidend schrijven.
Het is een superleuke ervaring om hier te mogen en te kunnen zijn. We zullen dit zeker nooit
vergeten en waarschijnlijk nog eens terug komen om iedereen nog eens terug te zien, want deze
mensen hier zitten in voor altijd in ons hart.
We willen Mama Rainbow nog eens bedanken, omdat ze ons goed voorbereid heeft op ons
verblijf hier. Bovendien heeft zij ons de kans gegeven om deze ervaringen te mogen en te
kunnen beleven. Asante sana. “
Hanne, Lianne, Stephanie, Kathy en Annelies

Dankzij extra sponsoring hebben we voor alle kinderen een leerboek kunnen kopen. Het is een grote investering (4000
euro) maar hopelijk zullen de leerkrachten en de kinderen de boeken met de nodige zorg behandelen. We hebben
alvast alle boeken met stevige plastiek gekaft!

Dankzij enkele sponsors zijn we inmiddels ook gestart met een klasbibliotheek.
Vaak krijgen we de vraag van een sponsor of ze een geschenkje
kunnen meegeven onder andere voor een verjaardag.
Omdat dit vaak moeilijk is hebben we met het team besloten
om voor het kind leesboekjes te kopen uit naam van hun sponsor.
In die boekjes wordt dan ook de naam van het kind geschreven.
Het is de bedoeling om zo per klas een klasbibliotheek op te bouwen!

Asante sana lieve sponsors!!

Soms hebben we het geluk dat er toeristen ons schoolproject komen bezoeken. Ook nu hadden we bezoek van de
Canadeese Mike en Linda. Ze waren op vakantie en wilden hun tijd nuttig besteden. Ze hebben me gevraagd waarmee
ze ons konden helpen… en ze hebben één van mijn grote dromen verwezenlijkt, namelijk een ‘containerpark’
aanleggen. Ik erger me vaak hoe slordig de omgeving van onze school erbij ligt. Maar ik kon niet verlangen dat de
dorpelingen alles opruimen als er geen oplossing werd geboden. Mike en Linda hebben een bestaande ‘put’ in de village
ingedeeld in verschillende compartimenten voor: brandbaar afval, plastiek, glas en batterijen. We hebben er wel weer
een nieuwe uitdaging bij om een oplossing te zoeken voor het eventueel verwerken van de plastieken flessen en zakken.
(iemand met ideeën?) Ze hebben aan de ‘villagers’ uitgelegd hoe ze hun vuil moeten sorteren.

Ook onze kinderen op school kregen de nodige aanwijzingen. Het verschil is nu al duidelijk merkbaar… zalig… alle kleine
beetjes helpen om het voor iedereen leefbaarder te maken.

Ook Alec, een Belgische vriend heeft ons verrast met een origineel geschenk. Hij heeft met enkele vrienden twee koeien
aangekocht voor onze schoolkinderen. Die dag hebben ze ontzettend genoten van een heerlijke ”Pilau” ( zie recept) en
een stukje vlees! Voor velen was dit al heel lang geleden.

Pilau rijst met vlees en kruiden

Ingrediënten
½ tl komijnzaadjes
½ tl zwarte peperbolletjes
verschillende hele kruidnagels
1 kaneelstokje
een paar kardemomzaadjes
olie
een aantal lookteentjes
2 tl verse gember
2 kopjes rijst
2 tot 5 uien, in kleine stukjes gehakt
een halve kilo vlees
2 tot 4 aardappelen, in blokjes gesneden
optioneel: 2 tot 4 in stukjes gesneden tomaten, 1 appel in stukjes, 1 kopje rozijnen
Bereidingswijze
1. doe alle kruiden in een theekopje, giet er warm water over, roer en zet opzij (tip: je kan
ook alle kruiden in een theezakje binden en in water laten trekken, zo krijg je geen
stukjes kruiden in je gerecht)
2. look en gember fijnstampen en opzij zetten
3. verhit de olie in een pot en fruit de uien, voeg look en gember toe en roer tot alle
aroma’s gemengd zijn
4. vlees toevoegen en bakken tot hij bruin is. Zet het vuur lager en laat alles een paar
minuten sudderen. Haal het vlees en de uien uit de kom en laat even rusten
5. doe de rijst in de kom en roer tot alle rijstkorrels met olie bedekt zijn. Voeg de kruiden
en het water toe en roer
6. laat het geheel 5 minuutjes sudderen en voeg de tomaten toe (optioneel)
7. regelmatig roeren en voeg water toe indien nodig
8. voeg na 10 minuten de aardappelen bij het gerecht (en de appels en rozijnen), het vlees
en uien. Dek de pot af en laat sudderen tot al het vocht weg is
9. zet de hele pot nog 10 tot 20 minuten in de oven tot alles gaar is!

Na 8 intense weken van geluk maar soms ook van verdriet (want het is niet altijd even gemakkelijk), nam ik met een
krop in de keel afscheid in alle klassen. Ik betrap me er op dat dit steeds moeilijker en moeilijker gaat. Maar als je op
zo’n moment dan een klein zwart handje voelt in je beverige handen en twee zwarte lachende oogjes naar je ziet
kijken… dan weet je weer…. Ja... we moeten terug komen… want we kunnen deze kinderen niet in de steek laten… voor
hen doen we het!!!
Mama Rainbow - Katrien

Zodra mensen besluiten een probleem aan te pakken, merken
ze tot veel meer in staat zijn dan ze ooit gedacht hadden.
Paul Coelho

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nieuwsbrief augustus 2010

www.rainbow4kids.be

Beste Rainbow4kids sympathisanten, augustus 2010,
In mijn nieuwsbrieven maak ik er een gewoonte van om mijn verblijf in Kenia te omschrijven in één woord.
Meestal is dit heel moeilijk omdat er steeds zoveel emoties en onvoorziene situaties op me afkomen.
Maar deze keer twijfel ik geen minuut, hét belangrijkste woord is…
DANK U … ASANTE SANA (Swahili) … aan heel veel mensen!
Eerst en vooral aan Dany - papa Rainbow, omdat hij tijdens zijn “vakantie” heel wat praktische zaken heeft
geregeld.
En dan ook een oprechte “Asante sana” aan Anthony en Jos, Trui, Sander en Bram, Hilde en Hanne, Christine,
Lianne, Phaedra, Wouter en Karen die tijdens hun verblijf in Kenia ervoor gezorgd hebben dat de school er
heel wat beter uitziet.
Dankzij hun bijdrage zijn er op educatief en structureel vlak heel wat veranderingen geweest.
Ik laat u graag meegenieten van de foto’s. Deze vertellen soms meer dan woorden. Wie graag de verhalen
van de vrijwilligers naleest, kan kijken op:
http://christineinkenia.blogspot.com/
http://feeinkenia.travelblog.be/
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Nieuwe keuken
in aanbouw

Meetkunde instrumenten nodig voor de hogere klassen
Onze eerste bananenboom
Het bevloeren van de volledige school !

Het bevloeren van de volledige school!

“Only those who will risk going too far, can possible find out how far one can go”
Katrien (mama Rainbow)
********

Het was, ondanks winter in Kenia, dus een boeiende en warme zomer voor Rainbow4kids!
We genoten met enkele teamleden van deugddoende weken ter plaatse, we leerden veel bij, we leerden
mensen kennen, enthousiaste mensen ter plaatse, enthousiaste vrijwilligers, warme sponsors…
Dank je wel, asante sana aan allen die post meegaven voor hun sponsorkindje. De kids genoten opnieuw van
jullie warme woorden, creatieve kaartjes, ze waren hartverwarmend blij en dankbaar!
In september start het 3de en laatste trimester van schooljaar 2010 voor de Rainbow4kids Primary school,
Met echte deuren aan de klaslokalen, met een stenen vloer, met meer toiletten, met meer boeken voor het
hoofdje, met gemotiveerde leerkrachten die zich gesteund voelen, met eten voor het buikje, een betere
keuken en een droge refter, met goed voelbare warmte deugddoend voor ieders hartje!
Nee, dit laat niet meer los!
Asante,
Hilde
(Rainbow4kids team)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nieuwsbrief december 2018

Niet het geluk maakt ons dankbaar,
maar dankbaarheid maakt ons gelukkig.
Thich Nhat Hanh

www.rainbow4kids.be

Beste Rainbow4kids sympathisanten,
We kunnen met veel trots terugblikken op ons “eerste” schooljaar! Want eind november begon hier de ‘grote’ vakantie.
Het Keniaans schooljaar loopt gelijk met het kalenderjaar, dus van januari tem december. Schooljaar 2010 zit er dus
op. De meeste gezinnen zijn nu ‘up country’ vertrokken om hun familie te bezoeken. Op 4 januari openen we met
evenveel liefde opnieuw onze schoolpoort en hopen we weer de kinderen uit ‘ons’ dorp en omstreken te mogen
verwelkomen!

Ik zou niet eerlijk zijn als ik u zeg dat ons eerste schooljaar perfect is verlopen… het is en blijft Afrika… met zijn eigen
gewoontes en zijn eigen koppigheid. Maar door onze positieve houding en respect naar de Kenianen toe hebben we
toch heel wat kunnen bereiken. Daarom verwijs ik heel graag naar de bijlage “realisaties”.

Het voelt vooral goed als we lof horen van de ‘Officer of Education’ en de ‘Officer of Health’. Want zij zijn de personen
die het best kunnen oordelen of onze bijdrage, hoe klein soms ook, de gewenste resultaten geeft hier ter plaatse. Ook
onze Keniaanse leerkrachten en ouders hechten hier gevoelig veel belang aan.
Het is hier de gewoonte dat de examenresultaten voor class 7 en 8 openbaar worden gemaakt van alle 117 scholen uit
het district. We kunnen ‘apetrots ‘ zeggen dat onze Rainbow4kids primary school met class 7 op nummer 21 staat en
class 8 op 23. Het Keniaans team is ervan overtuigd dat we het volgend schooljaar op nummer 10 staan… we durven
stilletjes met hen meedromen… :-) Natuurlijk moeten we dan wel onze leerkrachten blijven motiveren nl: door het
aanbieden van de nodige leerboeken, educatieve ondersteuning en onze vrijwilligerswerking. Maar dit alleen is
natuurlijk niet genoeg… stel u voor dat je met een gemiddeld inkomen van 60 euro per maand een gezin moet
onderhouden… zelfs hier in Kenia is dit onmogelijk, daarom stellen we graag een nieuw sponsorprogramma voor
“Teacher support”. ( Ook hiervoor verwijzen we graag naar de bijlage).

Uit naam van het hele Rainbow4kids team wil ik u heel hartelijk danken voor het vertrouwen in ons project want zonder
uw steun zouden we niet staan waar we nu staan. Dankzij uw bijdrage hebben we dit schooljaar reeds 318 Keniaanse
kinderen de kans kunnen geven op beter onderwijs in een degelijk schoolgebouw. Maar wat vooral heel belangrijk is
voor hen, hun ouders en wij als Rainbow4kids team, is het gratis kunnen aanbieden van ontbijt en lunch.

Wij wensen u en uw familie fantastische feestdagen en ik durf de wens te uiten:
……………………………………..”laat ook je hart spreken in 2011”………………………………….
Want deze kinderen rekenen echt op u en alleen samen kunnen we voor hen een wereld van
verschil maken.

ASANTE SANA = DANK U WEL
uit naam van alle kinderen in Kenia en het Rainbow4kids team in België
Katrien (mama Rainbow)

