Uit de ‘Undugu-Rundbrief’ van mei 2015 (vertaling en samenvatting Martien Jacobs)
Schwere Luft liegt über der Straße am Rande des berüchtigten Mathare Valley Slums in Nairobi, der
Hauptstadt des ostafrikanischen Kenias. Holzfeuer schicken qualmenden Rauch in den Himmel,
brüllende Lastwagenmotoren entlassen ungefilterte Abgase aus ihrem Auspuff. Es stinkt nach Abfall,
Fäkalien und immer wieder gammlig. „Einen Slum muss man gerochen haben sonst war man nicht
dort“.

“Mathare Valley met meer dan 60000 inwoners, eens de grootse slum van Oost Afrika is verworden
tot de meest gewelddadige en het meest door misdaad geplaagde slum. In deze wijk bedrijft Undugu
al meer dan 25 jaar een basisschool.
Zoals te verwachten was is de tijd aan deze school, met eenvoudige middelen gebouwd, niet
ongemerkt voorbij gegaan. Gaten in het dak zijn in de regentijd oorzaak van watervallen in de
klassen. Gaten in de bodem maken van de gangen een struikelparcours. Gaten inde muren waar je
door naar buiten kunt kijken. Ramen zonder glas, deels met folies gedicht. De toiletten zijn al jaren
defect en water is er maar enkele uren per dag.
De schets van de situatie eindigt met de vraag: Willen onze kinderen naar zo’n school sturen? Zelfs
voor Kenia ’se verhoudingen is de toestand onhoudbaar. Afgelopen jaar was er een protest van de
leerkrachten, die om een toelage voor werken om bezwarende werkomstandigheden vroegen. Ook
de overheid van Kenia waarschuwde Undugu, óf er vindt een grondige renovatie plaats óf de school
wordt gesloten.
Omdat elders geen sponsoren voorde renovatie te vinden waren heeft Celina Ogutu, directeur van
Undugu een beroep gedaan op de Nederlandse en Duitse vriendenkringen. Daarom hebben wij onze
kas leeg gemaakt (‘also machten wir Kassensturz’) om samen een bedrag bijeen te krijgen om de
renovatie mogelijk te maken. In April is de uitvoering van fase 1 gepland.
De uitvoering van de tweede fase is voorzien voor de herfst van 2015. In totaal is de renovatie
begroot op € 120000. Wij zullen daar met ca € 13 600 aan bijdragen (dat bedrag is inmiddels
overgemaakt naar UVN).
U ziet dat we voor grote uitdagingen staan, en het bestuur houdt zich daar intensief mee bezig. De
contacten met de Nederlandse Vriendenkring zijn goed en intensief.
Als U de Undugu basisschool in Mathare verder wilt ondersteunen, doneer dan en/of geef dit artikel
door aan anderen die dat willen doen. Dr. Christian Schober” .
De ‘Rundbrief’ is voor het overige deel gewijd aan actuele ontwikkelingen in Kenia en andere landen
in Afrika speciaal ten zuiden van de Sahara. Enkele topics :
-

Toerisme: belangrijk voor Kenia. Toeristisch geeft Kenia veel te bieden; er zijn zes Unesco
werelderfgoed sites. De recente terreuraanslagen zijn zeer nadelig voor het toerisme. Echter,
veel inwoners van Kenia vinden dat niet de onveiligheid het grootste probleem is, maar wel
de manier waarop er in de westerste media over bericht wordt. Overigens is ook de
invoering van de Btw-heffing op toeristische activiteiten nadelig , want de omringende
landen doen dit niet. De regering heeft een aantal stimulerende maatregelen genomen om
het toerisme weer te bevorderen.

-

-

-

De regering stimuleert het binnenlandse toerisme, o.a. door middel van belastingaftrek voor
bedrijven die hun medewerkers in Kenia op vakantie laten gaan.
Het toerisme heeft ook zo zijn schaduwzijden zoals sekstoerisme en kinderarbeid. Te
bedenken is, dat meer dan de helft van de sekstoeristen uit West Europa komt.
De bevolkingsgroei in Kenia is (sinds 1980) en in de meeste andere Afrikaanse landen
nauwelijks gedaald. Het gemiddelde aantal kinderen per vrouw ligt tussen 4 en 6. Een
belangrijke onderschatte factor is daarbij de nagestreefde ‘ideale gezinsgrootte’. Kenia wordt
in deze studie gecategoriseerd als een land met een hoge ontwikkelingsstand en een
stagnerend (niet dalend) geboortepercentage. Een belangrijke rol geeft de studie aan
voorlichting via massamedia en het onderwijs. Bron: STW. Steffen Angenendt / Silvia Popp,
Dezember 2014 : Bevölkerungswachstum, Fertilität und Kinderwunsch.
In 2015 eindigt de periode (2000-2015) die gesteld was voor het behalen van
millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van o.m. : Uitbannen van
honger en extreme armoede, terugdringen van ziekten als aids, basisschoolonderwijs voor
ieder. Er zijn aanzienlijke vorderingen geboekt, echter niet alleen ten gevolge van
ontwikkelingshulp, bijna 80% wordt door de Afrikaanse landen zelf gefinancierd. De bijdrage
van Europa is in Afrika effectief: tussen 2004 en 2012 hebben hierdoor meer dan 70 miljoen
mensen toegang tot zuiver drinkwater gekregen en konden bijna14 miljoen kinderen meer
de basisschool bezoeken. Anderzijds is de sterfte van vrouwen het tijdens de zwangerschap
en in het kraambed nog heet hoog. In 2015 zullen nieuwe doestellingen voorde komende 15
jaar vastgesteld worden, Er zullen naast doelen betreffende armoedebestrijding ook doelen
op het gebied van duurzaamheid zijn.
Kenia en Tanzania hebben hun conflict over toeristische vliegreizen bijgelegd.
Het Internationale Strafhof heeft de vervolging van Uhuru Kenyatta, president van Kenia,
gestopt wegens gebrek aan bewijs.

