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Stichting SEED Support NL sponsort kinderen en jongeren van de stam Samburu, een inheemse nomadenstam die
leeft in het afgelegen en onderontwikkelde noorden van Kenia, zodat zij naar school kunnen. De ruime
meerderheid van de Samburu is analfabeet en leeft onder de armoedegrens. In de traditionele cultuur van de
Samburu worden meisjes op jonge leeftijd besneden en uitgehuwelijkt. Onderwijs is daarom essentieel om
analfabetisme en armoede te doorbreken en meisjes te beschermen tegen besnijdenis en uithuwelijking. Alle
sponsorkinderen/jongeren van SEED Support NL komen uit arme families. Als de meisjes niet naar school hadden
gekund, dan waren ze al besneden en uitgehuwelijkt.
Terugblik 2020
Het jaar 2020 kende meerdere hoogtepunten:
◊ Narokai en Lolima begonnen met hun Bachelor-studie;
◊ Elizabeth studeerde af en heeft nu haar Bachelor Sociologie. Dit is de eerste Bachelor-degree in de
geschiedenis van SEED Support NL;
◊ Lnanni is krijger geworden. Hij is daarmee jongen-af. Krijgers en hun moeders staan in hoog aanzien bij de
Samburu.
Verder werd het jaar gedomineerd door de coronapandemie. Vanwege de coronapandemie zijn de lagere en
middelbare scholen vanaf medio maart in heel Kenia gesloten. Het is onduidelijk wanneer de scholen in 2021
open gaan. De sponsorkinderen die thuis zijn, ontvingen bijna elke een maand 3,000 Keniaanse shillingen om eten
van te kopen. De ouders zijn namelijk niet in staat om voor langere tijd voor voldoende eten te zorgen. De
sponsorjongeren die aan de universiteit studeren, krijgen online les. Met steun van SEED Support NL konden ze
laptops aanschaffen en goede WIFI regelen.
In 2020 sponsorde Stichting SEED Support NL de volgende Samburu-kinderen/jongeren:
Narokai *

Eerstejaars Bachelor Business Commerce

Strathmore University, Nairobi

Ngoidi *

Derdejaars Bachelor International Accountancy

Daystar University, Nairobi

Naeuwa *

Diploma Tourism Management
Diploma Travel&Tour Guiding Management

Zetech University, Nairobi

Lolima **

Eerstejaars Bachelor Economics & Statistics

University of Nairobi, Nairobi

Elizabeth ***

Vierdejaars Bachelor Sociology

Moi University, Eldoret

Lnanni *

Derde klas middelbare school

Hospital Hill Boys High School, Nairobi

Veronica *

Derde klas middelbare school

St. Linda’s Girl’s Boarding High School, Ruiri
(nabij Nairobi)

Ndiko *

Vierde klas lagere school

Maralal primary School, Maralal

*

SEED Support NL sponsort deze kinderen vanaf de eerste klas lagere school.

**
***

SEED Support NL sponsorde Lolima op de lagere school. Voor de middelbare school sponsorde KCB (een
Keniaanse bankketen) hem. Nu sponsort SEED Support NL de Bachelor-studie van Lolima.
SEED Support NL sponsort Elizabeth vanaf de eerste klas middelbare school.

Een overzicht van de baten en lasten van het jaar 2020 is te vinden op
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-seed-support-nl/

2021
In 2021 gaat Stichting SEED Support NL door met het sponsoren van:
Lagere school
◊ Ndiko

Middelbare school
◊ Lnanni
◊ Veronica

Universiteit
◊ Narokai
◊ Ngoidi
◊ Naeuwa
◊ Lolima

Elizabeth is in december 2020 afgestudeerd. Met haar is afgesproken dat ze tot mei 2021 een maandelijkse
bijdrage ontvangt van 7.000 Keniaanse shillingen van SEED Support NL. Daarna houdt de sponsoring op.

Financiering
Voor deze kinderen/jongeren betaalt SEED Support NL:
Universitaire studenten
◊ collegegeld
◊ huur inclusief water, elektriciteit en WIFI
◊ maandelijks leefgeld
◊ studiematerialen
◊ eventueel meubilair of vernieuwing meubilair
◊ eventueel medische kosten
◊ eventueel onvoorziene kosten

Scholieren lagere en middelbare school
◊ school geld
◊ geld om boodschappen te doen, inclusief studiematerialen
◊ vervoer naar en van school
◊ zakgeld
◊ geld voor eten als ze thuis zijn
◊ eventueel vernieuwing schooluniform / schoenen
◊ eventueel medische kosten
◊ eventueel onvoorziene kosten

Begeleiding
Naast het betalen van de financiële kosten om studeren mogelijk te maken, begeleidt SEED Support NL de
kinderen/jongeren in allerlei opzichten. Zo krijgen ze onderwijskundige en psychologische ondersteuning. De
kinderen/jongeren die tijdens vakanties naar huis gaan, hebben het bijvoorbeeld moeilijk om te leven in een hutje
zonder water en stroom met een moeder die niets weet van onderwijs, omdat ze zelf nooit naar school is
geweest. De pubers onder de sponsorjongeren krijgen seksuele voorlichting en worden begeleidt in het vinden
van hun weg. Er is veel contact tussen de contactpersoon van SEED Support NL en de kinderen/jongeren kunnen
altijd bij haar terecht.

