De Undugu Society of
Kenya (USK)
USK is begin jaren zeventig
begonnen om straatkinderen in Nairobi voedsel,
onderdak en een opleiding
te geven. USK heeft zich
doorontwikkeld naar een
professionele organisatie
die zich nog steeds kenmerkt door concrete acties.

Een nieuwe school voor Ngomongo!
Wij zijn nog aan het ‘bijkomen’ van onze inspanningen voor de renovatie van de Mathare School. Maar ook kijken wij vooruit en leggen wij geld opzij voor de nieuwbouw van de school in Ngomongo.
Twee jaar geleden vroeg Undugu onze steun voor de renovatie van
twee van hun UBEU scholen voor aanvullend basisonderwijs in de
sloppenwijken Mathare Valley en Ngomongo. Twee scholen tegelijk ging onze mogelijkheden ver te boven. In overleg met Undugu
is besloten om met de school in Mathare Valley te beginnen. Die
renovatie is succesvol uitgevoerd (zie vorige bulletin en website).

De Undugu Vriendenkring Nederland (UVN)
UVN bestaat uit vrijwilligers
die USK ondersteunt met het
werven van fondsen voor concrete projecten en door het
geven van advies.
Informatie internet:
www.unduqu.org
Mailadres: uvn@bergit.nl
Postadres: Undugu Vriendenkring Nederland (UVN)
Postbus 492
6710 BL Ede
Giro: NL72 INGB 0001 9128 25
Bestuur
Martien Jacobs (voorzitter),
Leon van den Berg (secretaris), Pien Hogenbirk ( penningmeester), Herman Grol
en Koos de Vetten

In februari zijn Martien Jacobs (voorzitter) en Leon van den Berg
(secretaris) in Kenia op bezoek geweest om de Mathare-school te
bekijken en het project te bespreken met directeur Celina Ogutu en
andere verantwoordelijken. Er werd toen nog € 6000 gevraagd
voor de projectafronding. Samen met Wilde Ganzen hebben wij dit
bedrag toegezegd en overgemaakt.
Tijdens het bezoek werd ook deelgenomen aan een ronde-tafelconferentie van USK. Bij deze vergadering waren naast de sponsoren van USK ook de board en het management van USK aanwezig. Doel was de sponsoren zoveel mogelijk op één lijn te brengen
en input te krijgen voor het door USK op te stellen meerjarenplan.

Volg ons op
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Mathare: Lessons learned
Undugu wilde de Mathare
school zo renoveren dat de
leerlingen er trots op zouden
zijn naar deze school te gaan.
Dit is bereikt maar het hele traject gaf onverwachte resultaten
en nieuwe inzichten.
1. Een leerling die na de vakantie terugkwam in haar nieuwe
klaslokaal, dacht dat ze niet
meer naar deze school
mocht komen! Arme mensen
hebben een lage eigenwaarde en hebben er geen
idee van dat ze recht hebben
op onderwijs in goede faciliteiten. Ze kunnen zich ook
niet voorstellen dat anderen
dat voor hen mogelijk maken
zonder er geld voor te vragen.
2. Undugu verwacht dat de renovatie bijdraagt aan het gevoel van eigenwaarde van
leerlingen en hun ouders
/verzorgers en dat die daardoor ook assertiever voor
hun rechten opkomen..
3. Ouders van een aantal kinderen op een normale school
stuurden hun kinderen nu
naar de Unduguschool. Undugu had moeite deze ouders ervan te overtuigen dat
zij niet tot de doelgroep horen.
4. Het renovatieplan was zo
duur dat het management
het bedrag dat er uitrolde
niet aan de beoogde sponsor
(wij dus) durfde voor te leggen. Er werd daarom een lager bedrag gevraagd met als
gevolg dat de sponsorbijdrage niet genoeg was om
het oorspronkelijke plan geheel uit te voeren. Dit leidde
tot keuze en bijstellingen later in het project. Undugu wil
nu bij een volgend project de
sponsors eerder bij het plan
betrekken.

Ook is een bezoek gebracht aan de school in Ngomongo. De situatie van deze school is inderdaad belabberd. Het bezoek leerde ons
dat renovatie geen optie is. De foto’s illustreren dat. Ook is de locatie te klein
geworden.
Er zal een
nieuwe
school moeten komen
op een groter terrein.
Het beoogde terrein is
nog deels
van Undugu. Door
grondruil
moet een
samenhangend grondstuk van ca 60000 m2 (een niet te groot voetbalveld) verkregen worden. Als dit geregeld is, kan er een plan gemaakt worden voor de nieuwe school. Op de foto hieronder de plek
van de nieuwe school. Zodra dit plan er is gaan wij (UVN) bekijken
of wij ons voor het hele project kunnen committeren en als dat niet
lukt, zullen wij aangeven wat wij wel kunnen doen. Dat hoeven wij
zeker niet alleen te doen. Ook de Duitse Undugu Freundeskreis is
bereid dit project te steunen. Wij hebben bovendien een intensieve
samenwerking met Wilde Ganzen waarop wij dan een beroep zullen doen (meer op http://undugu.org).

Uit het jaarverslag 2015 van het basisschool programma (UBEU)
Natuurlijk bent u benieuwd naar het effect van Undugu’s werk. Het
jaarverslag geeft daarvan een beeld. Ondanks de invoering van
gratis basisonderwijs (in 2003) is het probleem van basisonderwijs
voor iedereen nog niet opgelost. Door de vele extra kosten voor bijvoorbeeld een schooluniform, boeken en ouderbijdrage vallen kinderen uit arme gezinnen buiten de boot. Undugu biedt schooluitvallers via de scholen in Mathare, Ngomongo, Pumwani en Kibera
een kans op informeel onderwijs dat opleidt voor een plek in de informele sector of op (re)integratie in het reguliere onderwijssysteem. Het gaat hier vaak om kinderen uit eenoudergezinnen of kinderen die zonder verwanten in Nairobi verblijven.
Doelstellingen en resultaten van het UBEP programma in 2015
 Basiseducatie uitbreiden tot 850 kwetsbare kinderen en jeugd
die niet naar school gaan. Er waren in 2015 in totaal 955 leerlingen (525 jongens en 420 meisjes), waarvan 360 nieuwe leerlingen.
 80 Leerlingen van het Undugu programma doorsluizen naar de
gewone basisschool en 80 leerlingen door laten stromen naar
informal-skills training. Het werden er 97 respectievelijk en 150.
 200 Ouders/verzorgers begeleiden met gezinscoaching. Training om hun capaciteiten beter te benutten en te versterken zodat ze beter hun huishouden kunnen runnen en mogelijkheden
leren ontdekken om het gezin te ondersteunen
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5. Tijdens de uitvoering bleek dat
er meer vervangen moest worden dan bij de inventarisatie
gedacht was. Het opmaken
van het bestek moet meer
aandacht krijgen.
6. Bij de renovatie was ook voorzien dat de stafruimten gerenoveerd zouden worden. Het
schoolhoofd en leerkrachten
kwamen met aanvullende
wensen die ze in overleg met
de uitvoerders wisten te realiseren, waarbij de prioriteiten
niet werden gerespecteerd.
Er zullen in het vervolg hogere eisen gesteld worden aan
de monitoring van het werk in
uitvoering.

 Versterken van de capaciteiten van leerkrachten en de leden van
de oudercommissie. Dat werden: opfriscursussen voor de 24
leerkrachten en 4 maatschappelijk werkers.
 Strategische samenwerking aangaan voor de promotie van en
lobby voor het onderwijs aan kwetsbare kinderen in de slums die
uit het reguliere systeem zijn gevallen. Versterken van netwerken
door bijeenkomsten en vergaderingen met andere belanghebbenden.
Undugu wil doorgaan met dit aanbod van alternatief onderwijs aan
anders kansloze kinderen. Ze vullen hiermee het Kenyaanse overheidsprogramma aan en waar mogelijk helpen ze kinderen om na
een tijdje weer naar het reguliere programma over te stappen.

Geen lessen zonder KinderNotHilfe

Het UBEU programma
wordt al jarenlang gesteund door de Duitse organisatie KinderNotHilfe.
Undugu Freundeskreis Zonder de hulp van deze
trouwe (en grootste)
Intensieve samenwerking met de sponsor zou het programma niet gerealiseerd
Duitse Undugu Freundeskreisheeft geleid tot samenwerking bij kunnen worden. Samen
met een vertegenwoordihet renovatieproject Mathare
school, afstemming bij de finan- ger van de Duitse Unciering voor het nieuwe strategi- dugu vrienden bezochten wij KNH om te praten over punten van
sche plan en gezamenlijk vooruit- gemeenschappelijk belang.
kijken naar hoe wij Undugu het
KNH heeft met Undugu sponsorcontracten afgesloten voor afzonbest kunnen helpen.
derlijk gespecificeerde projecten: voor het UBEU onderwijs, voor InHet gevoel samen sterker te zijn
formal Skills Training en voor de opvang van Straatkinderen (Resis bij beide vriendenkringen nacue- Rehabilitation en Reintegration). Dit zijn contracten met ieder
drukkelijk aanwezig. De sameneen looptijd van 5 jaar. De relatie tussen KNH en USK is die van
werking komt Undugu goed uit,
tussen twee professionele partners.
omdat Undugu liever geen kleine
projecten meer uitgeeft. Het proKNH blijft Undugu steunen, maar wel met een kritische vinger aan
bleem is dat de communicatie en
de pols. KNH maakt zich zorgen over de financiële positie van USK.
rapportage te zwaar wordt.
Er zijn schulden en er is elk jaar een operationeel tekort. KNH zou
Toch ondersteunen de Duitse
graag zien dat Undugu de schuldenlast niet verder laat oplopen.
vrienden net als wij liever kleinere
Net als wij vindt KNH ook dat Undugu er naar moet streven minder
projecten dan grote zoals de reafhankelijk te worden van buitenlandse sponsoren. USK meldt dat
novatie van de school in Mathare.
ze deel uitmaakt van een goed netwerk in Kenia, maar wij zien
Er leeft bij de Duitse vrienden,
daarvan echter geen (financiële) bewijzen.
meer dan bij ons, dat Undugu
een toch wel erg professionele
Het beleid van KNH is om activiteiten te steunen maar niet de benoorganisatie geworden is en dat
digde hardware te sponsoren. Er is dus geen geld voor onderhoud
de oude geest van samenen nieuwbouw van scholen omdat de controle over de juiste bestezijn/doen (die een Vriendenkring
ding van het geld te moeilijk is. Ook voor andere grote sponsoren
kenmerken) op de achtergrond is
geldt dit. Dat wordt steeds meer een probleem omdat de gebouwen
geraakt. Wij vinden dat een pronog stammen uit de tijd van father Grol. KNH ziet hier een taak voor
1Hier komt de nieuwe Ngomongo-school
fessionele instelling van USK nu
de vriendenkringen die minder gebonden zijn aan specifieke randerg nodig is en dit stoort ons niet
voorwaarden en die kunnen helpen gaten te dichten die andere
in onze intensieve contacten met
sponsoren open laten!!
USK.
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Contributie 2016
Waarschijnlijk heeft u het al gedaan, maar zo niet, wilt u dan de contributie voor 2016 overmaken op NL72 INGB 0001 9128 25 t.n.v. Undugu Vriendenkring Nederland

Het werk van Undugu is méér dan ooit nodig!
Op de ronde-tafel-conferentie schetste directeur Celina Ogutu de
context waarin Undugu zich bevindt:
 Snel groeiende bevolking van 43.1 nu naar 60 miljoen in 2030
en ruim 80 miljoen in 2050.
 42% van de bevolking is jonger dan 15 jaar.
 Doorzettende urbanisatie; van 25 nu tot 44% in 2050.
 60% stedelingen leeft in sloppenwijken (informal settlements).
 Nairobi heeft 4 miljoen inwoners.
 450.000 kinderen leven op straa;t de helft ervan in Nairobi.
 Werkloosheid 10%, onder jongeren 35%.
 Door klimaatverandering en ziekten zoals HIV komen neemt
het aantal kinderen dat op straat leeft toe.
 De veiligheid in en buiten de sloppenwijken neemt af.
 Toename geradicaliseerde jeugd.
 Toegenomen gebruik van (hard)drugs.
 De acceptatie van NGO’s neemt af.
 Verkeersproblemen in Nairobi kosten Undugu steeds meer tijd
(en geld).
Er is veel (inter)nationale wetgeving over de rechten van kinderen
waaraan de Keniaanse regering zich gecommitteerd heeft. De
praktijk is echter weerbarstig. Zo is er onduidelijkheid welke ministeries en instanties verantwoordelijk zijn. De trends in operationele context geven aan dat de problemen waar pater Grol door
gegrepen werd er alleen maar groter op worden. Het werk voor
Undugu zit er nog lang niet op.

Nieuw strategisch meerjarenplan Undugu
Undugu legt in een strategisch meerjarenplan vast wat ze in de
beschreven periode wil bereiken en hoe ze dat wil doen. Het huidige strategische meerjarenplan loopt eind dit jaar af. Het is dus
tijd om te bekijken wat bereikt is, waar Undugu nu staat en om
een nieuw plan te maken voor de komende vijf jaar. Dit was de
belangrijkste reden om afgelopen februari een rondetafelconferentie met de sponsors te beleggen. Daarin werden wensen en
ideeën van de sponsors gepeild. De vergadering ondersteunde
de wens van Undugu om het evalueren van de huidige situatie en
het maken van een nieuw plan op een professionele wijze aan te
pakken. Hiervoor is de Keniaanse deskundige Tom Olila benaderd, die wij tijdens de conferentie als zeer capabel hebben leren
kennen. Het evalueren van bereikte resultaten, van de wijze
waarop Undugu heeft gewerkt en het maken van een nieuw plan
kost geld. Alle sponsors hebben zich uitgesproken om eraan bij te
dragen. De Undugu Vriendenkring Nederland heeft een bedrag
van € 2500 toegezegd en overgemaakt. Daarnaast hebben wij
USK geadviseerd om in het strategisch plan op te nemen om
meer aandacht aan lokale fondswering te besteden.

UNDUGU VRIENDENKRING
NEDERLAND
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die het werk van onze
partnerorganisatie Undugu in
Nairobi ondersteunt. Wij doen
dat door het werven van fondsen voor concrete projecten.
Wij kennen Undugu door persoonlijke contacten. Soms
combineert de algemeen directeur van USK een werkbezoek aan Nederland en/of
Duitsland met een bezoek aan
onze vriendenkring. UVN is
een vereniging. U kunt ons
werk ondersteunen door lid te
blijven of voor maar €20,- te
worden. Lid worden? Mail
naar uvn@bergit.nl.
ZO ONDERSTEUNT U ONS
Financiële bijdragen zijn bijzonder welkom. Uw donaties
zijn de basis voor het realiseren van concrete projecten
voor straatkinderen en wijkbewoners. Wij zijn een ANBI erkende goede doelen-organisatie. De giften aan UVN zijn bij
uw belastingaangifte aftrekbaar. Vastleggen van een langer durende verplichting is nu
ook bij ons fiscaal mogelijk.
Ons rekeningnummer:
NL72 INGB 0001 9128 25.
Bekendheid is voor ons erg
belangrijk. Word vriend van
onze facebookpagina door
onze pagina te ‘liken’. Een andere manier is om een actie
voor Undugu te organiseren:
een sponsorloop, overbodige
spullen verkopen op marktplaats etc. Kortom: uw bijdrage is bijzonder welkom!
Colofon
Uitgave van Undugu Vriendenkring Nederland.
Samenstelling:
Leon van den
Berg en Martien
Jacobs. Vormgeving: Leon van
den Berg. Oplage 400 ex., drukwerk: Stipwerk Leeuwarden Twitter: https://twitter.com/UnduguNL

Scan onze QR-code
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