
Help Keniaanse studenten hun land ontwikkelen
Wordt sponsor!

Wie wat waar
Wij, Willemijn de Vrieze en Niek Al, volgen in het kader van onze studie de

minor ‘werken in ontwikkelings-
landen’. Beiden hebben wij het
land leren kennen en zijn wij in
gebieden geweest waar toeris-
ten niet of nauwelijks komen. 
We zijn daar veel opgetrokken
met de lokale bevolking. Zo is
onze liefde voor het land en de
mensen, die daar wonen,
gegroeid. 

20 oktober keren wij terug naar Kenia om daar samen met Keniaanse 
studenten gedurende 2 maanden stage te lopen in een ontwikkelingshulp-
project. 

Ex-change
Via de Hogeschool van Amsterdam
zijn wij in contact gekomen met 
Ex-change. Dit is een organisatie die
tot doel heeft de werkgelegenheid en
de inkomens in ontwikkelingslanden
te versterken. Ex-change koppelt 
Nederlandse studenten aan 
Keniaanse studenten om hen vervol-
gens samen als team aan een ont-
wikkelingshulpproject in Kenia te
laten werken. 

De Keniaanse studenten, die in aanmerking komen voor deze stage, zijn 
jongeren die in het basisonderwijs opvallend goed presteerden. Zo goed,
dat zij een beurs hebben gekregen voor de middelbare school en daarmee
de kans om te studeren.

Ontwikkelingshulpproject
Ex-change werkt al 10 jaar samen met de stichting SASOL (Sahilian So-
lutions). Dit is een organisatie die zich inzet voor de verbetering van de
leefomstandigheden van de lokale bevolking in het Kitui district. De aan-
wezigheid en de kwaliteit van water is van vitaal belang voor de ontwik-
keling van het land. 

In samenwerking met Ex-change voert SASOL projecten uit zoals het
bouwen van dammen, het geven van trainingen aan de lokale bevolking,
het verbeteren van de waterkwaliteit, etc. 

Onze stage bestaat uit het geven van trainingen en het overdragen van
kennis op het gebied van boekhouding en financieel management, 
bedrijfsplanning, marketing en nieuwe technologieën aan lokale boeren.
Dit doen wij samen met studenten uit het gebied zelf. Ex-change maakt
deze stage mogelijk voor deze studenten. 

Alle beetjes helpen
Weinig jongeren krijgen de kans zich te ontwikkelen. In Kenia is het 
volgen van onderwijs alles behalve vanzelfsprekend. Zeker voor de
lagere groepen van de bevolking is studeren slechts een droom. Dankzij
SASOL en Ex-change is er een kans dat deze droom werkelijkheid wordt.

Wij vragen u met een eenmalige bijdrage sponsor te worden van 
Ex-change om zo meer Keniaanse studenten een kans te geven hun bij-
zondere land te helpen ontwikkelen. Via ons komt het geld direct op de
goede plek terecht. Op verzoek van Ex-change wordt het geld op onze
rekening gestort zodat wij het sponsorgeld in zijn geheel naar hen kunnen
overmaken. Het rekeningnummer waarop wij graag uw bijdrage zouden
ontvangen, is: 57.43.57.599 t.a.v. W.D.A. de Vrieze.

Graag houden we u op de hoogte van onze vorderingen en ervaringen
gedurende de stage via onze weblog. Wanneer u daarin geïnteresseerd
bent, kunt u ons dat via de mail laten weten (wdevrieze@hotmail.com).
Wilt u verdere informatie over Ex-change dan verwijzen wij u graag door

naar: www.ex-change.nl


