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Den Haag, februari 2017
Aan: de leerlingen van 2M, 2HM, 2V, 3H, 3V, 4V
Onderwerp: Keniareis 2017
Beste leerlingen,
Het lijkt nog heel ver weg, maar half oktober 2017 staat weer de Keniareis gepland. Al bijna
20 jaar financiert het Segbroek via het Verkaart Development Team het onderwijs in Kenia.
In al die jaren hebben we ruim € 200.000,- opgehaald voor Kenia. Elk jaar krijgt een groepje
leerlingen en personeelsleden de mogelijkheid om naar Kenia af te reizen.
Wat kan je verwachten in Kenia?
Kenia is zoals je wellicht weet een derdewereldland. Er is veel armoede, mensen hebben het
bij lange na niet zo goed als bij ons in Nederland. Kenia is wel een land met veel
natuurschoon, waarin veel wilde dieren leven.
Wat kan je van de reis verwachten?
We verblijven in een goed resort 50 kilometer van Mombasa, waar het absoluut veilig is.
Vanaf deze plek zullen we onder andere een bezoek brengen aan de scholen en weeskinderen die het Segbroek sponsort, bezoeken we een school voor gehandicapte kinderen,
zullen we overnachten op een middelbare school en maken we een tweedaagse safari.
De kosten
De kosten voor de reis zullen ongeveer € 1800,- per leerling zijn. Dit bedrag is exclusief
subsidies. De Keniawerkgroep zal haar best doen om subsidies te verkrijgen voor de
Keniareis. Elk jaar is het ons tot nu toe gelukt om een aantal subsidiegevers te vinden, alleen
kunnen wij niks garanderen.
Gemiddeld genomen hebben de leerlingen de laatste jaren +/- € 1600,- betaald, maar zoals
gezegd dit jaar kunnen wij niks garanderen.
In het bedrag wat betaald dient te worden zit inbegrepen de vlucht, overnachtingen (+/- 12
nachten) in een mooi en goed all-inclusive resort, het vervoer naar de scholen, de
tweedaagse safari en de onkosten voor begeleiders van het Segbroek. De begeleiders
betalen de helft van de reissom. Er zullen vier begeleiders mee gaan.
De kosten voor de reis kunnen in vijf termijnen voorafgaand betaald worden.
Ja, ik wil mee!!!
Wij kunnen ons goed voorstellen dat je mee wilt. Dit jaar mogen er 22 leerlingen mee. De
verwachting is dat er meer leerlingen mee willen dan er mee mogen.
Als je mee wilt moet je opgave uiterlijk op vrijdag 17 maart 2017 bij de Keniawerkgroep
bekend zijn. Dit kan je doen door het antwoordstrookje bij ons in te leveren. Het
antwoordstrookje moet ook door een van jouw ouders/verzorgers ondertekend worden.
Naast het antwoordstrookje moet je ook nog een aantal vragen beantwoorden, deze kan je
aan het einde van de brief vinden. Deze vragen werk je uit op de computer en lever je samen
met het antwoordstrookje in.

Op zondag 9 april worden er ‘motivatiegesprekken’ gehouden met de leerlingen die zich
hebben opgegeven voor de reis. Deze gesprekken vinden plaats op de Klaverstraat, op
school wordt er ook een Keniaanse lunch gegeten. Op deze dag ben je verplicht om
aanwezig te zijn. De dag zal duren van 10.00 tot en met +/- 14.00 uur. Uiterlijk op dinsdag 11
april zal je horen of je mee mag naar Kenia.
Informatieavond en inzet voor Kenia
Woensdag 19 april om 19.30 uur zal er op de Klaverstraat een informatiebijeenkomst plaats
vinden voor de geselecteerde leerlingen, ouders worden op deze avond ook verwacht.
Houdt er ook rekening mee dat je na de zomervakantie 3 verplichte bijeenkomsten moet
bijwonen die je voorbereiden op de reis.
Na en voor de reis wordt er van je verwacht om op het Segbroek mee te helpen met
activiteiten voor Kenia. Denk aan het geven van voorlichting aan de brugklassen.
Extra informatie en vragen
Voor meer informatie over de Keniareis kan je ook kijken op de Segbroek site. Hier zijn
onder andere veel foto’s te vinden van de vorige reizen.
Mocht je nog vragen hebben, dan kan je die stellen aan de heer Vogels (vog@segbroek.nl)
De Keniawerkgroep

Antwoordstrookje
Ja, ik wil graag mee naar Kenia in oktober 2017
Naam:

Klas

E-mail adres van jezelf

…………………………………………………………………………………………………………
Naam en handtekening ouder/verzorger:
……………………………………………….........
Niet je antwoordstrookje aan de beantwoording van de vragen.
Lever het strookje uiterlijk 17 maart 2017 in bij meneer Vogels voor de Goudsbloemlaan.
Leerlingen die op de Klaverstraat zitten kunnen hun aanmelding inleveren bij het
leerlingloket.
Vragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Waarom wil je mee naar Kenia?
Wat verwacht je in Kenia aan te treffen?
Waar kijk je het meest naar uit als je in Kenia bent?
Waar zie je het meest tegen op als je in Kenia bent?
Hoe zijn je schoolresultaten?
Heb je al eens gevlogen? Zo nee, ga dan door naar vraag 8.
Ben je al eens eerder naar een derdewereldland geweest, zo ja, waar en wanneer?
Hoe vond je dat?
8. Hoe gedraag jij je in een groep?
9. Heb je wel eens last van heimwee gehad?
10. Gebruik je medicijnen, zo ja waarvoor?
11. Wat vinden je ouders ervan dat je naar Kenia wil?
12. Dit wil ik nog even kwijt…..

