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Voorwoord 

In 2006 ging mijn moeder met haar vriendin Ira op vakantie naar Kenia en Tanzania.  

Ze hebben daar een schooltje bezocht en daar hadden ze heel weinig spullen, geen 

schriften, geen pennen en ze schreven daar op krijtbordjes. Dat vond ik best vreemd, want 

dat zijn wij niet gewend.  

Ira vertelde ook steeds allemaal verhaaltjes over studenten die zij ontmoette in Kenia en toen 

werd ik erg nieuwsgierig. Zo kwam ik op dit onderwerp. En verder dacht ik, ik houd het hier 

over want deze stichting is niet heel bekend. 

 

 

 

Keniaanse studenten in een klaslokaal 
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Hoofdstuk 1. Wat is de Stichting Studiebol? 

De stichting Studiebol is een organisatie die zich inzet voor jongeren in Kenia, binnen de 

leeftijdsgroep 17 tot en met 25. Voor deze leeftijdsgroep hebben de ouders vaak  niet 

genoeg geld om ze nog verder door te laten studeren. Kenia is nog niet zo’n ontwikkeld land 

als Europa en de stichting vindt dat als je de kinderen/mensen in eigenland zich beter laat 

ontwikkelen dat hiermee het hele land beter wordt.  

De Stichting Studiebol is in 2006 opgericht door Syta Plantinga.  

Syta Plantinga ging net als Ira op vakantie naar Kenia, ze lag daar lekker te zonnen op het 

strand toen er een jongen een Safari aan haar wilde verkopen, ze wilde het niet want ze had 

het al een keer gedaan. Ze raakten aan de praat  en in dat gesprek vertelde die jongen dat 

hij wilde studeren maar het niet kon vanwege het geld. Toen op een geven moment vroeg hij 

of ze hem wilde helpen en zei toen dat ze moest nadenken. 

Ze was terug in Nederland en besloot dat ze hem wilde helpen, maar ze wilde het toch voor 

meerdere mensen doen, ze wilde het officiëler doen.  

Ze heeft toen de Stichting Studiebol opgericht. 

Zij werkt er nu niet meer. 

De stichting bestaat nu dus al 8 jaar. 

Om Kenia een meer welvarend land te laten worden, zijn onderwijs en steun nodig. 

Door kinderen/ studenten in Kenia naar de universiteit te laten gaan geef je ze een kans om 

door te leren door bijvoorbeeld arts, verpleegkundige of computer specialist te worden.  

Zo zijn er nog veel meer vakken. De stichting zorgt er voor dat het schoolgeld rechtstreeks 

aan de school/ universiteit betaald wordt. De studenten krijgen leefgeld/ zakgeld om 

bijvoorbeeld wat schooldingetjes te kopen zoals schriften, om de bus te betalen. 
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Hoofdstuk 2. Hoe werkt de stichting? 

Er zijn 4 bestuursleden bij de stichting. 

Als eerst Ira Stempels, zij is voorzitter van de stichting. Zij onderhoudt de contacten met 

studenten en fieldworkers (mensen die in Kenia wonen), zij zorgen voor het directe contact 

met de studenten in Kenia.  

Ze zorgt ook voor de website en de nieuwsbrief. Ze bezoekt regelmatig Kenia. Verder zorgt 

ze ook nog voor de communicatie binnen de stichting zoals de vergaderingen.  

Ze woont in Alphen de Rijn. 

Ellen van der Breggen, zij is de secretaris van de stichting. Zij regelt binnen de stichting de 

verslaglegging van vergaderingen en ze regelt ook nog de communicatie, net als Ira 

Stempels. Ze beantwoord correspondentie (papierwerk wat er binnen komt) en archiveert 

(het opslaan van papieren) alles. 

Wim Konijn is algemeen bestuurslid. In het voorjaar 2008 is hij voor versterking bij de 

Stichting Studiebol gekomen. Hij is bezig met het sponsorwerving en hij heeft plaats 

genomen in de commissie voor het opstellen van een beleidsplan voor de komende jaren.  

Hij is ook ingezet voor het houden van presentaties over het werk van de stichting. 

Als laatst Tanja Joosse, penning meester van de stichting. Ze is vooral verantwoordelijk voor 

de betalingen van het schoolgeld, het innen van donaties en de boekhouding. 

De Stichting komt aan het geld door sponsorwerving, donaties van particulieren en bedrijven. 

Particulieren die op vakantie geweest zijn in Kenia willen vaak graag nog iets doen voor 

Kenia en komen dan bij de Stichting terecht. 

Er zijn ook mensen die het leuk vinden om een eigen student te sponseren voor de hele 

studie en te volgen. 

De bestuursleden gaan ook naar Afrikaanse jaarmarkten om sponsoren te zoeken en dan 

verkopen ze gelijk Keniaanse sierraden en tassen om extra geld in te zamelen. 

Samen proberen ze zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen.  

 

 

 
Keniaanse armbanden 
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Hoofdstuk 3. De Studenten 

In een jaar heeft een student ongeveer €1.370,00 nodig. 

De achtergrond van de student moet aan een aantal voorwaarden voldoen; 

- afgeronde middelbare school opleiding 

- zelf geen financiële middelen hebben 

- duidelijke motivatie voor de gewenste studierichting 

- gedrevenheid om iets voor zijn/haar omgeving te betekenen 

- een grote kans te hebben om zich te onderscheiden van de gemiddelde student 

- de juiste omstandigheden hebben, om de gehele studie af te kunnen maken 

Het streven is maximaal één student per gezin te sponsoren. 

De Stichting heeft inmiddels achttien studiebollen, dat zijn de afgestudeerde studenten. 

Van de 18 studenten waren het twaalf jongens en zes meisjes. 

Er zijn op dit moment negen studenten die aan het studeren zijn.  

     

1    Martin Kipchumba Rotich, Kenyatta University in Nairobi, Commerciële studie  

2 Chelzia Ali Imosing, Kenyatta University in Nairobi, Wetenschappelijke studie 

3    Peter Sang Kipkorir, Kericho School of Professional Studies (Moi University program) in Kericho, Agrarische studie  

     

4     Peris Nyambura Kanene, Kenya College of Accountancy University in Nairobi, CPS , Financiële studie 

5 Elijah Ezekiel Mbugua, Kenyatta University in Nairobi, Bachelor, Computer specialist (IT) 

6 Betty Muthoni Kamau, University of Nairobi in Nairobi, Commerciële studie 

     

7  Rachael Guandaru, Kenya Medical Training College in Nyeri, Medische studie 

8   Joel Muthengi, The Mombasa Polytechnic University College, Technische studie 

9 Peter Namweya, University of Nairobi in Nairobi, Landbouwkunde  
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Hoofdstuk 4. Het land Kenia  

Kenia ligt in het oosten van Afrika en ligt op de evenaar. Kenia heeft de oppervlakte van wel 

582.646 km, dat is wel 14 tot 17 keer zo groot als Nederland.  

Er wordt in dit land grotendeels Engels gesproken. De oorspronkelijk taal is Swahili. 

In Kenia kan je ook nog wel is de taal Sheng horen, dit wordt vaak door jongeren in grote 

steden gesproken, dit is een soort combinatie van Engels en het Ki Swahili. 

In Kenia wonen ongeveer 37 miljoen mensen. Er zijn ongeveer 42 soorten stammen, hiervan 

zijn er de meeste gemigreerd. Een van de bekendste stammen is de Maasai. Deze stam 

leeft voornamelijk in het zuidelijke deel van Afrika. De leden van deze stam leven 

voornamelijk als Nomadische herders en hun vee is de belangrijkste bron van 

levensonderhoud. Het Masaai schild met speren is ook gebruikt in de Keniaanse vlag. 

De oudste stam is de Kikuya stam van Kenia. Deze leven in het westelijke deel van Afrika. 

Deze stam is opgericht door meneer Kikuya. 

De meeste mensen in Kenia zijn Christelijk en sommige zijn moslims.  

Heel af en toe hebben ze hun eigen traditionele godsdiensten. 

Kenia grenst in het noorden aan Soedan, Ethiopië en Oeganda in het westen.  

Somalië en de Indische Oceaan vormen de oostelijke grens.  

Bij de zuidelijke grens ligt Tanzania. 

De plantengroei bestaat langs de kust en rond de rivieren. Er groeien vaak mango’s, 

citroenen, sinaasappels en verder veel tropische vruchten of bloemen. 

De Keniaanse geschiedenis is erg rijk en er zijn veel interessante gebeurtenissen.  

Veel Historische gegevens zijn bekend door unieke opgravingen. 

De naam van het Keniaanse munteenheid is shilling. Dit is in 1966 ingevoerd. Er zijn munten 

van 10, en 50 cent en van 1, 5 en 10 shilling. 

De bankbiljetten zijn er in  de waarde van 20 50 100 200 500 1000 shilling.  

In Kenia worden de prijzen niet shilling ($ ) aangegeven maar zo Amerikaanse dollars (USD). 

 

 
Keniaanse vlag 
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Hoofdstuk 5. Interview met een bestuurslid 

Ik heb een interview gehouden met bestuurslid Ira Stempels 

1. Sinds wanneer zit u bij deze stichting en hoelang? 

 

Ik ben sinds eind 2006 bij de Stchting, dus al 7 jaar. 

 

2. Waarom heeft u voor deze stichting gekozen? 

 

Ik ben in 2006  naar Kenia geweest op vakantie en toen voelde ik me daar helemaal thuis.  

Ik wilde iets doen maar wist niet wat.  

Ik sloeg de krant open en ja hoor daar stond een advertentie van de Stichting Studiebol. 

 

3. Hoeveel tijd besteed u er aan? 

 

Dat is verschillend, ongeveer 3 tot 4 uur per week en ongeveer 2 weken per jaar naar Kenia. 

 

4. Gaat u vaak naar Kenia? 

 

Ik ben er nu 19 keer geweest en ga zelfs dit jaar 4 keer een week, omdat ik ook voor een 

weeshuis net buiten Nairobi vrijwilligerswerk ga doen 

 

5. Hoe vaak wilt u nog gaan? 

 

Zeker 1 keer per jaar, maar dit jaar nog 3 keer, omdat ik een nieuw project erbij neem. 

 

6. Sponsoort u ook een student? 

Dat heb ik gedaan, 4 jaar. Hij heet Charles F. 

 

7. En hoeveel geld geeft u dan per jaar? 

 

Ongeveer 2500 euro per jaar. 

 

8. Wilt u een hele leuke ervaring met ons delen? 

 

Oh, ja zeker , ik kreeg een cadeautje van een student die was afgestudeerd en zij had gelijk 

een baan. Ze heet Betty en kan nu andere ook helpen als ze te weinig geld hebben. 

 

9. Wilt u ook een hele nare ervaring met ons delen? 

Een jonge man, die was al twee jaar aan het studeren kwam met verkeerde mensen in 

aanraking en hij raakte verslaafd aan drugs en alcohol. 
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Nawoord 

Ik vond het leuk om het over dit onderwerp te houden, het was af en toe wel lastig, want het 

is een kleine stichting. Verder heeft mijn moeder wel geholpen omdat er veel moeilijke 

woorden en veel Engelse woorden op de website stonden. 

Ik weet nu hoe de stichting in elkaar zit en ik heb er echt heel veel van geleerd en 

weet nu ook dat Kenia echt steun nodig heeft in het gebied van onderwijs. 

 

 
Ira in gesprek met Keniaanse studenten 
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Bronnen 

www. Stichting Studiebol.nl 

Wereldwijzer Kenia Paul de Waard 

Wereldatlas Alisdair Rogers 

www. Kenia landen web.nl 

 

 

 

 

 

 

 


