
Thika, Januari 2014          

      

Met Bruce (medewerker van Macheo) naar de MATUNDA school waar 
Wereldhave 3 klaslokalen aan het bouwen is. 

 
MATUNDA is een school, die ver weg ligt van Thika, over de rivier en dan het arme gebied in, geen 

geasfalteerde weg, maar een weg met vele hobbels en  keien en zeer oncomfortabel. Het is een prachtige 

omgeving, veel groen, vlakbij de rivier. 

We worden ontvangen door de directeur Mr Mwungi, een geïnteresseerde, open en vriendelijke man. De 

huidige school staat op instorten, daar zitten nog steeds kinderen in, grote klassen van wel 50 kinderen is 

heel gewoon, in een oppervlakte van bijna 25 vierkante meters… Deze directeur regelt het allemaal 

geweldig manier met de support van Macheo. Drie keer per week wordt de bouw gevolgd door Bruce en 

rapporteert hij aan Marnix van Macheo. De lijnen zijn heel kort, de bouw gaat voorspoedig en overal is 

door de directeur heel goed over nagedacht. Ook om op school motorisch gehandicapte kinderen op te 

vangen heeft hij nagedacht, echt ontroerend. Zuinigheid en efficiency wordt is zijn manier van denken; zo 

hebben de dakgoten een mooi opvangsysteem van regenwater, wat weer gebruikt wordt. 

De nieuwbouw is bijna klaar, dan kunnen de kinderen over. Er werd heel hard gewerkt, geschilderd en 

gestuukt aan de buitenmuren, het is mooi om te zien. Buiten is het bijna 30 graden. 

Wat opvalt is dat er tussen twee lokalen een klaslokaal staat zonder dak. Ik vraag hoe dat komt en dat dit 

wel erg jammer is. Dan vertelt deze leerkracht het verhaal hoe hij probeert de ouders te betrekken bij de 

school. Hij heeft aan de ouders gevraagd om met z’n allen een klaslokaal te bouwen, iedere week een 

heel klein bedrag te sparen hiervoor. Dit hebben ze een jaar lang gedaan en toen is men gaan bouwen, 

het geld leek voldoende. Helaas is door de economische crisis en de inflatie het geld op, alles is 

geïnvesteerd in bouwstenen. Het dak ontbreekt, daar moet een oplossing voor worden gezocht.( Ik heb 

hem wel gevraagd wat er nog nodig is om het af te bouwen, geen toezeggingen gedaan, maar wie weet 

kan TOP daar nog iets in betekenen.)  

Deze directeur heeft heel goed contact met de ouders, zo heeft hij op het terrein ook bomen weten te 

planten en aan alle kinderen gevraagd om dagelijks een klein flesje water mee te nemen (uit de rivier) om 

de bomen te laten groeien. Er staan nu op het terrein al prachtige bomen die schaduw geven en 

waaronder ze kunnen zitten. Zo maakt hij de school tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid. (Later 

hoor ik van diverse mensen in Thika dat deze leerkracht/directeur een hele goede baas is, waar velen van 

kunnen leren.)  

Ook is deze man ooit een voedselprogramma begonnen op zijn school, dit samen met de ouders. Ieder 

kind moest iets meenemen om te eten, daar maakten de koks iets gezamenlijks van, zodat alle kinderen 

hetzelfde kregen. Intussen verzorgd Macheo ook het voedselprogramma op deze school. 

Hierbij een foto-impressie van de Matunda school, van de oude school en de nieuwbouw. 



  Bruce en Mr. Mwangy  

   

De Matunda Primary  school  en de spelende kinderen in een mooi groen gebied  

Er wordt hard gewerkt om de school af te bouwen, de afwerking is begonnen en men verwacht dat het 

binnen twee weken klaar zal zijn. 

        

   

     



Dit zijn foto’s van de oude school die op instorten staat, er wordt nog steeds lesgegeven, de kinderen 

vinden het geweldig om een mzungu (blanke) te zien en zingen graag voor je. 

   

 

     

 

  

 

          



 

Nog even met de kinderen zingen en praten, dit is zo leuk. 

 

 

Heel enthousiast worden we uitgezwaaid door de kinderen van de Matunda school en Mr Mwangy, met 

heel veel dank aan de sponsor van de nieuwbouw. 

 

Hartelijke groet,  

Jannie Meijer-Martens, ambassadeur van TOP (Thika Outreach Project) 


