Elerai – Njukini waterproject 2009-2010
Belanghebbenden
Basisschool en kleuterschool Elerai met 450 leerlingen
Historie Elerai
Midden in het Masai gebied op 30 km. afstand van
Rombo ligt Elerai in westelijke richting. De bevolking
bestaat voornamelijk uit Masai’s.
Het was naast Rombo een van de eerste plaatsen waar wij in samenwerking met Father George een
waterpomp gebouwd hebben. De donaties hiervoor kwamen uit privé gelden. In 1990 is daar een
klein kerkje bijgekomen, die voor vele doeleinden gebruikt werd. Later bouwden we een schooltje
met als sponsors, de gasten van Restaurant De Ouwe Meerpaal, te Vijfhuizen. De waterbron doet al
30 jaar dienst. In 1998 is de oude pomp vervangen voor een sterkere pomp. Tijdens mijn bezoek 7
mei 2010 werkte deze oud gediende nog steeds. De school en de bevolking uit de omgeving maken
hier dankbaar gebruik van. Het eerste schooltje uit de jaren negentig is nu kleuter opvang. De
basisschool heeft nu 5 klaslokalen, gesponsord door diverse instellingen. Op de school wordt
onderwijs geboden aan 450 leerlingen.
Geconstateerde problemen
Elerai heeft een probleem met voedsel. Vaak komen kinderen zonder eten op school. De school
voorziet wel in een kleine maaltijd maar dit is niet genoeg om de kinderen voldoende te voeden. De
kinderen moeten vaak vele kilometers lopen om van huis naar school te gaan of andersom.
Ondervoedde kinderen zijn niet in staat de lessen te volgen. Überhaupt is zelfs spelen op de
speelakker al te veel. Je merkt het op aan de bedrukte gezichtjes, wat grijs en droevig in de ogen. De
school wil hier iets aan doen. Ze vroegen mijn hulp voor een oud project wat zij jaren geleden zelf
probeerde op te starten. In mijn bezoeken hiervoor heb ik dit inderdaad geconstateerd. De grote
droogte de afgelopen vier jaar heeft de mensen tot de rand van de afgrond gebracht. De Masai
hebben veel vee verloren en koeien verkopen voor eten en schoolgeld is dus niet meer mogelijk.
Irrigatie waterproject in Elerai
Voor het bevloeien van het maïsveld en de shamba´s van de school is de irrigatie waterpomp nodig.
Dit om zoveel mogelijk diverse gewassen te kunnen verbouwen. Door dit irrigatie project is het
mogelijk verse groenten, tomaten en uien aan te planten. De kwaliteit en de hogere voedingswaarde
van deze producten zal zorgen voor een hogere vitaliteit en gezondheid van de kinderen. Ook kan de
school bij goede oogsten, de gewassen verkopen om materialen en leermiddelen voor de school in te
kopen. Ook hieraan is een groot gebrek. De waterpomp komt in een schuin diep lopend pad ver naar
beneden. Van deze schuin aflopende gang moet de wanden van met hout en daarna met cement

bepleisterd worden. Diep beneden ligt de bron deze moet in een directe verbinding aangesloten
worden op de motor. Voor deze motor moet een aparte kamer gebouwd worden, naast de bron. De
motor brengt het water via een grote pijpleiding naar boven. Hieraan worden kleinere pijpen
gekoppeld om het water naar de verschillende velden te brengen. Wij doneren het maken van de
sluis afgezet met een deur, wanden en kamers voor de pomp en bron. De stenen, enkele materialen
en arbeidskrachten worden geleverd door de bevolking.
Voor de pomp gaat de bevolking een aanvraag doen bij de Amref. De regel van de Amref is, wanneer
het voorwerk gedaan is en goedgekeurd, doneert Amref de pomp. De waarde van de pomp is 200,00
euro.
Verantwoordelijk over dit project voor onderhoud deugdelijk gebruik is Chief Masai groep Elerai en
het Hoofd van de basisschool van Elerai.

Waterpomp Njukini 2010
Belanghebbenden

Basisschool Njukini met 300 leerlingen

Historie Njukini
Njukini ligt op 40 km. afstand van Rombo, eveneens gelegen in het Masai gebied. De pomp in
gebouwd in 1997 door Father George met als sponsor de gasten van Restaurant de Ouwe Meerpaal
(later Stichting Rombo Kenia) te Vijfhuizen. In die jaren dat Father daar werkte in dit Masai gebied,
was er in de gehele omgeving geen schoon drinkwater voor de bevolking. Father George heeft in
Njukini twee pogingen moeten doen om een goede waterbron te bereiken. Later bouwde hij een
kerkje welke ook als schooltje en medische controles werd gebruikt. Er werd een nieuwe basisschool
gebouwd begin 2000 door Outreach Europe door de Heer Leo van Klinken voor 300 leerlingen.
Geconstateerd probleem en oplossing
Tijdens mijn bezoek aan Njukini 07-05-2010 constateerde wij dat de pomp niet werkte. Na informatie
bij het hoofd meester van de basisschool, vertelde hij ons dat de pomp al zeker een jaar stuk was. De
school heeft de pomp hard nodig. Zij hadden niet de middelen en de deskundigheid dit probleem op
te lossen. Zij zijn nu toegewezen met de op 5km. afstand gelegen pomp. De fundi heeft een
probleem geconstateerd in de pomp zelf. Hij zal deze repareren en de kwaliteit van het water
controleren.
Beide werken, in Elerai en Njukini, worden uitgevoerd door Mutirithia Construction Company, P.O.
Box 330, Loitokitok. Stichting Rombo Kenia heeft 1.393,34 euro bijgedragen aan deze projecten.

