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NIEUWSBRIEF november 2015
Aan onze Suba-relaties
Nijmegen, 25 november 2015.

Beste mensen,

Dit wordt de laatste Nieuwsbrief aan onze trouwe sponsors, donateurs en vrienden van de Stichting
Suba Nederland. Door onverwachte mogelijkheden kunnen we u dit keer alleen maar goed nieuws
melden, hetgeen we natuurlijk graag doen.

Projectaanvraag.
Enkele maanden geleden werden wij benaderd door een fondsenwerver, die aanbood om op basis
van ‘no cure no pay’ ons te helpen met een projectaanvraag. In een bestuursvergadering hebben
we met hem kennis gemaakt en heeft hij zijn werkwijze uit de doeken gedaan. Het bestuur had er vertrouwen in en aan de hand van zijn stramien is door de voorzitter een projectplan geschreven (plus
wervende brief en de nodige bijlagen); alles in nauw overleg met de fondsenwerver. Wij hebben in
het plan gevraagd om een bijdrage voor ‘schoolmaterialen voor 50 kinderen gedurende drie jaar’.
De begroting, die wij al eerder vanuit Kenia hadden ontvangen, kwam neer op zo’n € 45.000,- . De
fondsenwerver heeft gezorgd voor de adressering naar particuliere fondsen en stichtingen.
Na de verzending in augustus brak er een spannende tijd aan. Geleidelijk aan kwamen er reacties
binnen, deels afwijzend, maar het merendeel positief. Op dit moment naderen we het streefbedrag
al (waar de provisie voor de fondsenwerver nog af gaat). Dit hadden we niet durven dromen!
Deze zomer hoopten we nog, dat we misschien wel € 10.000,- zouden binnen krijgen. Dit zouden we
dan als ‘afscheidscadeau’ sturen, met de boodschap ”It’s now up to you to make it”. Maar zoals te
verwachten, willen de organisaties die ons gesteund hebben volgend jaar een verslag van de resultaten ontvangen. Ten behoeve van deze verantwoording zal het bestuur nog aanblijven.

Suba Foundation Office: het kantoortje (ongeveer 12 à 15 m2) is sinds juni de werkplek van Michael
Maunda, de organization manager van de Suba Foundation. Het bestuur van de SF heeft een nieuwe
tafel en stoel geschonken en de dossiers van de kinderen kunnen nu in een afgesloten kast bewaard
worden. Voor een NGO (non-gouvernementele organisatie) is het een voorwaarde om over een fysieke locatie te beschikken en ook aan deze voorwaarde wordt nu voldaan. Er blijven natuurlijk altijd
wensen.

Suba Foundation Report for August 2015: ook dit keer vond er in de schoolvakantie een bijeenkomst
plaats met de kinderen en hun verzorgers. De oudere kinderen die de vorige keer solar lamps hadden
gekregen om ’s avonds huiswerk te kunnen maken hadden betere rapporten; één meisje vertelde
dat ze van plaats 12 in haar klas gestegen was naar plaats 4. Ook het bezitten van eigen leerboeken
motiveert de kinderen enorm. Zoals inmiddels gebruikelijk konden er weer de nodige schoolspullen
worden uitgedeeld; daarnaast ontvingen ze geld voor schoolactiviteiten (zoals schoolreisje/sport).
Terwijl de kinderen buiten speelden is met de verzorgers verder gepraat over hun ideeën voor small
businesses. Daarover kunnen we u verderop meer vertellen.

Home visit report: er zijn twee families bezocht.
Felix, een jongen uit de 2e klas, die met zijn moeder Grace en oudere broer in een één-kamer-woning
in een buitenwijk van Migori woont. Michael geeft bij de huisbezoeken altijd ruimte aan de mensen
om hun verhaal te vertellen: Nadat haar man was overleden weigerde Grace met een broer van
haar man te trouwen (als de zoveelste vrouw; ‘wife-inheritence’ is een oude gewoonte in Kenia). De
familie probeerde haar toen te vergiftigen, waarna ze naar deze ‘woning’ verhuisde. Uit de foto’s
kunt u opmaken dat ondersteuning van dit gezin geen overbodige luxe is.
In Choma Mbili village werden Lucia en haar kinderen bezocht. Lucia is al langer bij ons bekend, omdat enkele kinderen om sociale redenen in het Home waren opgenomen (Lucia heeft HIV en een
zwakke gezondheid; één dochtertje is aan AIDS overleden, evenals haar man). De oudste zoon, Joseph, heeft dankzij een sponsor de high school gedaan en zou graag kleuterleerkracht worden. Lucia
werkt, ondanks haar zwakke gezondheid, op een boerderij (ploegen) om met haar gezin te kunnen
overleven. Haar dochters doen het goed op school.

Toekomstplannen.
Toen ons duidelijk werd, dat ons projectplan bij een deel van fondsen in goede aarde viel hebben we
de Suba Foundation gevraagd welke plannen er voor de small businesses zijn. Dat zijn er drie: ‘table
banking’ (een soort micro-financiering), ‘brick making’ (stenen maken op traditionele wijze) en ‘chicken hatchery’ (een broedmachine voor bevruchte eieren; na 4 maanden worden de eendagskuikens verkocht). Met name die laatste belooft zó lucratief te zijn voor de zeven verzorgers die dit o.l.v.
Michael gaan ondernemen, dat ze daarna geen ondersteuning meer nodig lijken te hebben.
Bij deze drie projectjes zal Michael de supervisie houden. De inkomsten mogen de deelnemende verzorgers / ouders behouden, zodat ze niet meer c.q. minder afhankelijk worden van ondersteuning
door de Suba Foundation.
Daarnaast wil het bestuur van de Suba Foundation, nadat ze op de hoogte waren gebracht van onze succesvolle projectaanvraag graag eigen inkomsten verwerven. Zij denken aan een molen, die
maïs en andere granen kan malen. [Een dergelijk project is ons enkele jaren geleden ook door De
Wilde Ganzen aangeraden] Of dit haalbaar is, zal de komende tijd worden uitgezocht.
Mochten al deze business plannen slagen, dan hebben we over drie jaar meer bereikt dan ‘schoolmaterialen van 50 kinderen’: dan kan de Suba Foundation ècht op eigen benen staan!

Studenten
Steve: hoewel hij zijn studie electrical engineering vorig jaar december al had afgerond, vindt de
graduation pas a.s. december plaats. Op ons advies, en met ondersteuning van zijn sponsor, heeft
hij van januari t/m augustus bij nog twee bedrijven extra stage gelopen, om meer werkervaring op te
doen. Omdat de kansen op de arbeidsmarkt matig waren, stelde hij voor om een zaak in elektrotechnische materialen te beginnen. Om dit te bekostigen hebben we enkele weldoeners gevonden
die bereid waren in hem te investeren, zodat zijn business in september van start kon gaan. Toen dit
rond was, kreeg hij een baan in Nairobi aangeboden; een studievriend draait nu voorlopig de business en binnenkort verwachten we de financiële verantwoording daarvan.
Daarnaast verraste Steve ons met een ander initiatief: hij heeft contact gezocht met (inmiddels meer
dan 40) jongeren die vroeger in het Suba Children’s Home woonden of via het Home gesponsord
werden. Hij wil een bijeenkomst organiseren met als doel: weeskinderen ondersteunen. Hij realiseert
zich terdege welke kansen hij gekregen heeft dankzij invisible people in the Netherlands en is van plan
het stokje door te geven. Wij zijn bijzonder trots op Steve.
Jacob: hij zal zijn part-time studie voor leraar science in augustus 2016 afronden. Voor zijn jongere
broer, die onlangs eindexamen high school gedaan heeft, gaat hij (met financiële steun vanuit Nederland) een copyshop starten. Ook voor Jacob, zijn broer en zusje (die naar de 3e klas high school
gaat) ziet de toekomst er goed uit.
Bruce: hij zal komend jaar zijn 4-jarige studie medical laboratory science afronden.
Andrew: in december 2016 is hij klaar met zijn 3-jarige opleiding aan het teachers training college
en is dan onderwijzer voor de primary school. Of hij direct een baan vindt is onzeker.
Christine: na een jaar dubben over de studiekeuze is ze afgelopen zomer begonnen aan business studies / bachelor of commerce aan de Strathmore university. Ze is buitengewoon gemotiveerd en wil daarna nog een master in finance gaan doen. Binnenkort wil ze al starten met een
mentorschap voor enkele weesmeisjes die door de Suba Foundation ondersteund worden.

De studiekosten worden door de betreffende sponsors betaald t/m het afstuderen.
In de mailcontacten laten de studenten steeds weten hoe ontzettend dankbaar ze zijn voor de
kansen die ze via ons gekregen hebben voor een betere toekomst. Stuk voor stuk tonen ze inzet
en doorzettingsvermogen. Wij hebben er vertrouwen in, dat ze waardevolle leden van de Keniaanse maatschappij worden.

Tenslotte
Iedereen die in de periode 2003 -2015 heeft bijgedragen aan het ondersteunen van de kwetsbare (wees)kinderen in Kenia willen wij daarvoor hartelijk bedanken: de donateurs, de sponsors,
de vrijwilligers, de vroegere bestuursleden en de instellingen die projectaanvragen (mee-) financierden. Het ga u goed.
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