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Beste leerlingen en leraren van de Adriaan Roland Holtschool,
Bij de meesten van jullie is het wellicht bekend dat de Adriaan Roland Holstschool
sinds december 2011 vier kinderen uit Kenia sponsort. Via een grote inzamelactie
werd er genoeg geld ingezameld om Said, Umazi, Christine en Asha naar school te
sturen tot ze de basisschool hebben afgerond. Deze structurele steun is bijzonder
waardevol voor hen. Zij zijn onderdeel van een grootschalig project, waarbij
kinderen uit het zogenoemde ‘Blessed Camp’ een kans krijgt op onderwijs. Het gaat
hierbij om kansarme kinderen die opgroeien in extreme armoede en vaak lastige
familieomstandigheden hebben, zoals het gemis van (een van) hun ouders.
Het is geweldig dat de Adriaan Holstschool vier van deze kinderen zo goed
ondersteunt. Dit is een uitgelezen kans voor hen om te ontsnappen aan de lastige
situatie waarin ze zijn opgegroeid. Onderwijs is immers de beste manier om het
toekomstperspectief van kinderen te verbeteren. De kinderen van het ‘Blessed Camp’
krijgen les op de Msingi Bora Academy. Op deze particuliere school is de kwaliteit
van het onderwijs relatief hoog, wat op veel publieke scholen niet altijd het geval is.
Daarnaast krijgen ze elke dag op school te eten en kunnen ze rekenen op andere
extra’s, zoals een jaarlijks schooltripje.
In deze nieuwsbrief zal ik ingaan op de huidige situatie van Said, Umazi, Christine
en Asha. Ik blik terug op hun schoolprestaties in 2017, die over het algemeen
gelukkig goed waren! Verder komt ook de thuissituatie van de vier kinderen aan
bod. Voor Asha zal dit de laatste update zijn die jullie over haar ontvangen. Ik leg in
de nieuwsbrief uiteraard uit waarom dit het geval is.
Nogmaals enorme dank voor jullie steun; de kinderen zijn nog steeds ontzettend
dankbaar dat zij de kans hebben gekregen om naar school te mogen gaan.
Namens ons en de kinderen die jullie steunen: dank jullie wel!
Met vriendelijke groet,
Brandon Meetz
Projectcoördinator Students for Children

SAID
Het afgelopen halfjaar zat Said in de derde
klas van de basisschool (vergelijkbaar met de
Nederlandse groep 3 of 4). Hij heeft eigenlijk
alleen maar hoge scoren gehaald, wat
natuurlijk geweldig nieuws is!
De ouders van Said hebben weinig geld en
hebben bovendien een slechte gezondheid.
Toch zetten ze alles op alles voor Said en hun
dochter Mwanajuma, die iets jonger is dan
Said. Mede dankzij de steun van zijn ouders
kan Said zo goed presteren op school.
Maths
Term one
88
Term two
98
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98
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96
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UMAZI
Afgelopen schooljaar heeft Umazi
uitstekend gepresteerd! Het hele jaar
heeft ze de hoogste cijfers van haar klas
gehaald. Ze gaat vol goede moed het
vijfde jaar in van haar basisschool. Ze is
nu precies halverwege: ze heeft vier
van de acht jaren afgerond. Haar
leraren denkt dat ze het ver gaat
schoppen als ze zo doorgaat. Umazi
heeft het ook erg naar haar zin op
school.
Umazi en haar twee broers hebben het
thuis niet makkelijk. Hun moeder
verliet het gezin vlak naar de geboorte
van Umazi, terwijl de vader erg ziek is.
Toch zijn ze een erg hecht gezin. De
vader houdt veel van zijn kinderen en
probeert ze zo goed mogelijk te begeleiden. Tegelijkertijd helpen de kinderen zoveel

mogelijk met het huishouden. De twee broers gaan soms vissen om genoeg eten op
tafel te krijgen.
Maths
Term one
80
Term two
85
Term three 82

English
78
79
74

Kiswahli
86
85
91

Science
80
79
82
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89
78
85

Total
413
406
414

CHRISTINE
Net als Umazi zat Christine afgelopen jaar
in de vierde klas. Helaas heeft ze niet zo
goed gepresteerd als Umazi. Christine is
gelukkig wel over naar de vijfde klas,
maar haar cijfers waren niet zo goed als in
de afgelopen jaren. De leraren weten dat
Christine beter kan dan wat ze dit jaar
heeft laten zien.
Peter (de contactpersoon en leider van het
project) denkt dat het te maken heeft met
haar thuissituatie. Christine heeft geen
vader meer en haar moeder heeft moeite
om genoeg geld te verdienen. Dit jaar
leidde dat soms tot lastige situaties, wat
zijn weerslag heeft gehad op de prestaties
van Christine. Inmiddels is de
thuissituatie weer wat rustiger geworden, waardoor Peter vertrouwen heeft dat haar
cijfers weer omhoog gaan in het nieuwe schooljaar. Ook gaan de leraren met haar
aan de slag zodat ze zich beter kan concentreren. Ze is een vrolijk en positief meisje,
dus het gaat vast goedkomen met haar!
Maths
Term one
56
Term two
60
Term three 58

English
44
44
51

Kiswahli
56
66
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38
56
64
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43
42
56

Total
237
268
283

ASHA
Asha heeft een moeilijk jaar achter de
rug. Dankzij jullie steun heeft ze haar
basisschool inmiddels bijna volledig
doorlopen, want ze gaat nu beginnen
aan haar laatste jaar. Echter heeft het
thuis niet meegezeten in 2017. Asha
heeft geen ouders die voor haar kunnen
zorgen en daarom is ze grotendeels
opgevoed door haar oma. Helaas is haar
oma nu zo verzwakt dat Asha bijna al
het huishouden zelf moet doen. Dit
heeft logischerwijs gevolgen voor haar
schoolprestaties.
Asha is geen leerling die alles komt
aanvliegen: ze moet altijd hard haar best
doen om goede cijfers te halen. Normaal
was dit geen probleem voor Asha, maar
door haar lastige thuissituatie kon ze zich niet meer goed concentreren op haar
school. Dit zorgde voor mindere schoolprestaties. Haar oom hoorde van haar situatie
en heeft besloten dat Asha en haar oma bij hem kunnen intrekken. Aangezien Asha's
oom in een andere regio woont, betekent dit dat ze niet meer naar dezelfde school
kan gaan. Haar oom zal daarom de kosten voor haar laatste jaar op de basisschool
betalen, zodat ze op de nieuwe school haar basisschool kan afmaken.
Wij hebben jullie daarom het voorstel gedaan dat jullie bijdrage voor Asha’s laatste
studiejaar (wat nu door haar oom wordt betaald) apart wordt gehouden. Hiermee
kunnen we een ander kind steunen met dit mooie project in Kenia. Ook kunnen we
het geld gebruiken als Said, Umazi of Christine onverwacht een jaar moet overdoen.
Maths
Term one
8
Term two
40
Term three 40
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22
46
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46
55
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58
40
36
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21
49
29
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155
230
208

