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In deze Nieuwsbrief brengen we u het verhaal 
van Mary Muneeni. Mary is vanaf het begin van 
Ganspro in 2002 lid van het bestuur in Kenia. 
Door middel van een interview via WhatsApp le-
ren we haar wat beter kennen..

Special Needs Teacher 
Mary runt in het dagelijks leven een school voor 
kinderen met “special needs”, wij zouden zeggen: 
met een (verstandelijke of lichamelijke) beperking. 
Als kind zag zij in haar dorp dat deze kinderen niet 
naar school konden. De gewone leraren namen de 
kinderen wel op in hun klas, maar vaak bleek dan 
dat zij niet waren toegerust om speciale kinderen 
les te geven. Toen Mary de kans kreeg, deed ze een 
opleiding hiervoor, gesponsord door een zendeling 
van het ziekenhuis Tei wa Yesu in Gai. Ze begon een 
schooltje met zes kinderen. Inmiddels zijn het er 
honderd, en ze komen uit heel Kenia, en ze zijn blij 
naar school te kunnen. 
 
Ganspro 
In 2002 werd Mary door Jacob Musyoka gevraagd 
om zitting te nemen in het bestuur van Ganspro, 
de Keniaanse NGO waar we als Edukambani mee 
samenwerken. Dat heeft ze sindsdien met veel toe-
wijding gedaan, geheel onbetaald. Al het geld dat 
Edukambani krijgt van kerken en particulieren gaat 
namelijk via Ganspro naar schoolgeld voor leer-

lingen en studenten, 
overigens niet die van 
Mary’s eigen school. 

Levens veranderen
Mary vertelt dat ze om 
zich heen levens ziet 
veranderen. Ze noemt 
een student “van een-
voudige afkomst” die 
een opleiding ver-
pleegkunde afrondde 
en nu zijn eigen ziekenhuisje heeft gebouwd. De-
zelfde persoon betaalt ook de opleidingen voor 
zijn jongere broers en zusjes, en dat geldt voor 
meer afgestudeerden uit het Ganspro-program-
ma. Mensen hebben betere leefomstandigheden. 
Een aantal afgestudeerden heeft met elkaar ook 
weer een volgende student gesponsord. Het werk 
gaat door! 

Uitdaging
Uiteraard gaat niet alles zomaar vanzelf. Mary ver-
telt dat het niet heel makkelijk is om leerlingen en 
studenten te selecteren voor sponsoring. Er zijn al-
tijd meer aanvragen dan dat er geld is, en er komen 
ook aanvragen van mensen die het niet echt nodig 
hebben. Maar als je die links laat liggen maak je 
geen vrienden…   >>>
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Privacy wetgeving: Edukambani gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens van donateurs, zoals de Algemene Verordening  
Gegevensbescherming van mei 2018, ons verplicht. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden waarvoor ze verzameld 
zijn, zoals het registreren en afhandelen van giften en het versturen van nieuwsbrieven. Hiervoor geeft u als donateur automatisch 
toestemming. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.

Van de penningmeester
Wij zijn dankbaar voor de loyaliteit van de gevers, ook 
tijdens deze bijzondere tijd. Over geven gesproken, bij 
de Nieuwsbrief is regelmatig een machtigingskaart ge-
voegd. Als u al donateur bent voegt dat niet zoveel toe 
natuurlijk, of het moet zijn dat u zich wilt laten ontzor-
gen.  Als u de kaart invult zorgen wij voor de incasso, tot-
dat u de machtiging weer intrekt. In de tussentijd heeft 
u er geen omkijken naar. U mag de kaart natuurlijk ook 
aan iemand anders geven waarvan u denkt dat die de 
doelstelling van Edukambani ondersteunt.
Wij krijgen ook regelmatig verzoek om een periodieke 
schenking aan te gaan. Daarmee kunt u nog beter ge-
bruik maken van de fiscale voordelen die horen bij gif-
ten. Een dergelijke overeenkomst is te vinden op onze 
site www.edukambani.nl, onder Steun ons / geven / pe-
riodieke schenkingen. 
Goede feestdagen toegewenst!

Marcel Groenendijk,
penningmeester@edukambani.nl

• Dank God voor de jarenlange 
betrokkenheid van de Keniaanse 
bestuursleden, deze keer in het 
bijzonder voor Mary Muneeni

• Dank God voor het feit dat steeds 
meer Kenianen bereid en in staat 
zijn anderen in hun omgeving te 
helpen met schoolgeld

• Dank God voor de goede 
samenwerking met en in het 
Ganspro bestuur

• Bid voor de school van Mary
• Bid voor het Ganspro bestuur 

dat binnenkort weer nieuwe 
leerlingen moet selecteren: 
wijsheid om de juiste keuzes te 
maken

• Bid voor de familie van oud-
bestuurslid Nelly Clement die in 
juli dit jaar overleed

Dank en gebed

Selectie
De selectie van studenten gebeurt zorgvuldig. Alle 
Ganspro-bestuursleden krijgen aanvragen binnen, 
die worden verzameld en in het (Keniaanse!) be-
stuur besproken. Uit Jacobs tijd weten we dat kin-
deren van wie zowel vader als moeder overleden 
zijn, voorrang krijgen. Er wordt ook op gelet dat de 
geselecteerde leerlingen uit alle dorpen in de regio 
komen, dus dat niet een dorp bevoordeeld wordt.  

Nieuwe generatie
Sinds het overlijden van Jacob Musyoka is het Gan-
spro bestuur uitgebreid met een paar jonge afge-
studeerden die zelf ook door Ganspro zijn gespon-
sord. Mary vindt het fijn met deze nieuwe generatie 
te werken. Ze brengen kennis en vaardigheden in, 
vooral op het gebied van ICT. De ouderen in het 
Ganspro bestuur, daartegenover, kunnen de jonge-
ren weer wegwijs maken in andere vaardigheden: 
het selecteren van leerlingen, seminars organise-
ren, hoe contacten onderhouden met ouders, etce-
tera. Een vruchtbare samenwerking!

Dankjewel, Mary, dat je al jarenlang dit werk doet 
voor de leerlingen en studenten in Ukambani! En u 
als lezer, dank u wel voor uw steun en betrokken-
heid!  “Kazi iendelee” : Moge het werk doorgaan! 

In memoriam Nelly Clement

Op 20 juli van dit jaar overleed ons erelid, Nelly 
Clement-Bos. Nelly was lange tijd, al in de tijd  
dat Edukambani nog ‘Stichting Zendings Thuis-
front Holland’ heette, secretaris van het bestuur. 
Ook toen haar werk in 2009 overgedragen werd 
aan de huidige secre-
taris, Heleen Rietkerk, 
bleef Nelly samen met 
haar man Gab tot 2015 
actief betrokken bij het 
bestuurswerk. We zijn 
Nelly dankbaar voor 
wat ze voor ons werk 
heeft betekend. 

Gezegende Kerstdagen, en dat ook in 2022 talent tot bloei zal komen!•
• •


