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Gang van zaken in Mago 

Ook Kenya is getroffen door de Corona pandemie. Doordat de Kenyaanse overheid in maart zeer strikte 

maatregelen heeft uitgevaardigd , onder andere avondklol, afgrendeling van de grote steden en  sluiting 

van alle scholen en hotels/restaurants  kon snelle verspreiding worden voorkomen.  

Met het versoepelen van de maatregelen in de zomer komt Corona nu helaas in het gehele land voor.De 

beperkte testvoorzieningen maken het niet mogelijk om een  concreet beeld van de verspreiding te 

vormen. Door de verplichte sluiting van onze school en het Guesthouse ontstond direct een financieel 

probleem: de inkomsten stopten volledig. In Kenya is het gebruikelijk om, als salarissen niet meer betaald 

kunnen worden, de medewerk(st)ers naar huis te sturen met onbetaald verlof : leave, no pay.  

Het bestuur heeft besloten om de salarisuitbetaling te laten doorgaan met hulp vanuit Nederland; 

aanvankelijk 50 % en vanaf augustus 25 % van het normale salaris. Dit lijkt triest en het is ook triest, maar 

onze mensen zijn blij om in ieder geval nog in staat te zijn om het hoogst noodzakelijke te kunnen kopen. 

In september kon het Guesthouse, na grondige inspectie door de overheid, weer worden geopend. Helaas 

is door Corona het aantal gasten minimaal gebleven. 

In oktober kon de school weer worden geopend, uitsluitend voor 2e jaars leerlingen die in maart 2021 

examen gaan doen. 

Zeer goed nieuws is dat Safaricom (de grootste provider in Kenya) onze school heeft geselecteerd om on- 

line lessen te gaan geven. Safaricom heeft 30 leerlingen in heel Kenya geselecteerd en deze worden 

volledig door Safaricom gesponsord. Voor de online lessen hebben deze leerlingen een smartphone 

gekregen. 

In november/december is in samenwerking met onze zusterstichting Mago Care een fondswerving 

opgestart voor het project “toekomst voor jonge tanden”. In dit project krijgen ca 3.000 leerlingen van 5 

primary schools in en rond Mago instructie voor het goed tanden poetsen. In bijlage is een beschrijving van 

dit project opgenomen. Inmiddels is er voldoende budget om het project in januari 2021 te starten. 

De opvolging van de vacatures in de local board is nog niet afgerond.  

 

Het bestuur 

Het bestuur heeft  in 2020  zeven maal vergaderd, in verband met Corona via ZOOM. Belangrijke 

agendapunten waren de ontwikkelingen in Mago, met name de financiële situatie. Uiteraard is ook in 

iedere vergadering de financiële positie van de Stichting Mago besproken. Verder is gesproken over de 

mogelijke vervanging van de computers t.b.v. de computertraining en de mogelijke opzet van agrarisch 

onderwijs 

Via ZOOM is vanaf april twee/drie-wekelijks door een vertegenwoordiging van het bestuur intensief 

overleg geweest met een directeur Wycliffe en enkele local board leden in Mago.  

Stichting Mago is regelmatig in het nieuws op facebook en Instagram. 

 

 



 

Financieel beleid 

De inkomsten van de stichting worden gevormd door bijdragen van sponsors; door Corona konden helaas 

geen sponsor-evenementen worden georganiseerd. De stichting streeft niet naar een daadwerkelijk 

vermogen; het is wel  beleid om een zodanige financiële reserve te hebben dat calamiteiten in Mago 

kunnen worden opgevangen. Omdat in 2021 de inkomsten van de school en het Guesthouse nog beperkt 

zullen blijven is een voorziening opgenomen om vooralsnog een deel van de salarissen vanuit Nederland te 

betalen. 

 

Tenslotte 

Het bestuur wil alle sponsors hartelijk danken voor hun bijdragen waardoor ons werk in Mago ook in 2020 

weer mogelijk was. 

 

Namens het bestuur,        Limmen, januari 2021 

Fred M Huurman, voorzitter 
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Stichting Mago 

Mago is een klein dorp in het armste deel van West Kenia. Onze stichting heeft daar in 2005 de  Mago 

Polytechnic School geopend, een school waarop de armste jeugd een vak kan leren en zo een betere 

toekomst heeft. Daarna een hotelschool annex Guesthouse (voor het genereren van inkomsten). 

 In 2014 hebben we Mago Care geopend, een medische hulppost. Hier wordt de primaire 

gezondheidszorg gegeven, Er is ook een tandartspraktijk waarin de tandarts vrijwel uitsluitend tanden 

en kiezen trekt; sinds de opening in 2014 heeft de tandarts ruim 16.000 tanden en kiezen getrokken. 

 

Door Corona zijn zowel de school als het Guesthouse sinds maart gesloten. Daardoor zijn alle 

inkomsten stil gevallen. Vanaf maart zijn vanuit onze stichting de salarissen betaald van de staf, eerst 

100 % en op dit moment nog 25 %. Dat klinkt triest en het is ook heel triest, maar onze mensen zijn 

dankbaar : in Kenya is het gebruikelijk dat werknemer naar huis worden gestuurd met “leave no pay” 

 

PROJECT “TOEKOMST VOOR JONGE TANDEN” 

 

In overleg met de  tandarts is een plan besproken om de kwaliteit van de gebitten te verbeteren. Dit 

heeft geleid tot een nieuw project: “toekomst voor jonge tanden”  

In dit plan wordt in vijf lagere scholen in en rond Mago aan de kinderen (3.000) voorlichting gegeven 

over de beste manier om tanden te poetsen. Uit onderzoek bleek  dat , als kinderen hun tanden al 

poetsen, dit vaak gebeurt met een stukje houtskool of een takje waar een kwastje aan is gekauwd . 

   

De voorlichting gebeurt klassikaal (vaak ca 60 kinderen); ieder kind krijgt daarbij een eigen 

tandenborstel. De tandenborstels blijven op school en daarna poetsen de kinderen aan het begin 

iedere dag hun tanden. De kinderen krijgen ook een tandenborstel en tandpasta mee naar huis. 

 

Vervolgens zal de tandarts gefaseerd op de scholen komen en de gebitten van de kinderen 

controleren. Bij gebreken krijgt het kind een brief mee voor de ouders/verzorgers om een afspraak 

voor behandeling in de tandartspraktijk in de medische hulppost  te maken. Op deze manier werken 

we aan de basis aan een betere kwaliteit van de gebitten.  

Uiteraard is iedere ondersteuning welkom maar het zou fantastisch zijn als u als sponsor de kosten 
voor een halve klas ( € 72 ) of een hele klas ( € 144 )  zou kunnen bijdragen naar rekening nr 
NL97 RABO 0329 3576 38 ten name van Stichting Mago onder vermelding van “ jonge tanden”.  
Namens het bestuur maar vooral namens de kinderen in Mago : HARTELIJK DANK ! 
 
Gerda Immerzeel – Cornelis Klomp – Berry van Teeffelen – Ad Soetebier – Nico Gerritsen - Fred Huurman 

 

                                  


