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A Nice Place
Een veilige plek waar meisjes die besneden en
uitgehuwelijkt dreigen te worden, de kans krijgen om
eigen dromen te verwezenlijken
Kajiado, Kenia

Stichting Mebi
Projectfase 1: april 2019 – april 2021
Rapportageperiode: januari - december 2020

Voorwoord
Toen Nice Leng’ete acht jaar oud was, ontvluchtte ze haar ouderlijk huis in Lenkisem,
Loitokitok, om aan haar besnijdenis te ontsnappen.
Nice is nu 30 jaar oud en tot op de dag van vandaag strijdt ze tegen meisjesbesnijdenis. In
2018 stond ze in de Time 100, de lijst met 100 meest invloedrijke personen ter wereld die
jaarlijks wordt opgesteld door de New York Times.
In 2016 is Nice begonnen met het realiseren van haar droom: een veilige plek waar meisjes
naar toe kunnen als ze worden geconfronteerd met meisjesbesnijdenis of een
gedwongen huwelijk. Een plek waar meisjes voor zichzelf leren opkomen. Op een groot stuk
grond dat Nice en haar zus hebben geërfd en met het beetje spaargeld dat ze heeft, is een
eerste basis gecreëerd voor het opzetten van ‘A Nice Place’.
Amref Health Africa heeft besloten met Nice samen te werken om dit centrum te realiseren
zodat ze dit zelf, samen met de gemeenschap, kan runnen. In april 2019 zijn in Kajiado,
Kenia, de voorbereidingen voor de bouw gestart en in december 2019 is daadwerkelijk
begonnen met de bouwwerkzaamheden.
Met deze rapportage, die strekt over de periode januari-december 2020, houden wij u
graag op de hoogte van alle (bouw)activiteiten.
Hartelijk dank voor uw steun!
Mede dankzij Stichting Mebi is er in 2020 veel voortuitgang geboekt in de bouw van A Nice
Place.
Namens Nice, onze collega’s in Afrika en alle tienermeisjes die de kans krijgen om eigen
dromen na te jagen: hartelijk dank voor jullie fantastische steun!

Contactpersoon voor Amref Flying Doctors in Nederland
Cécile Kam, relatiemanager Bijzondere Giften
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden
06-47162420
IBAN: NL68ABNA0707070457
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1. Achtergrond en doel van ‘A Nice Place’
In Afrika zijn naar schatting 92 miljoen meisjes van tien jaar en ouder besneden (bron:
World Health Organisation 2018). De besnijdenis kan enorme lichamelijke en emotionele
klachten tot gevolg hebben. Op de korte termijn de directe complicaties door het besnijden
zelf (pijn, bloedingen, infecties). En op de lange termijn problemen rondom de menstruatie,
lastige en pijnlijke bevallingen en depressies.
Na de besnijdenis worden meisjes meestal direct uitgehuwelijkt. Dit betekent dat hun
schoolcarrière stopt en dat er vaak sprake is van riskante tienerzwangerschappen.
Meisjesbesnijdenis is een schending van de mensenrechten: de lichamelijke integriteit en
het recht op onderwijs worden aangetast. Wij willen dan ook dat in 2030
meisjesbesnijdenis is uitgebannen.
De situatie in Kajiado
Volgens het rapport van het KDS (Kenya Demographic and Health Survey 2014) was het
landelijk percentage meisjesbesnijdenis van 38% in 1998 teruggebracht naar 21% in
2014. In Kajiado is dit percentage een aantal malen hoger, zeker 45%. Het KDS onderzoek
is onlangs opnieuw uitgevoerd en naar verwachting verschijnt dit rapport in de loop van
2021.
Amref in Kenia heeft een impact study laten uitvoeren op het Amref Alternative Rites of
Passage model (ARP). Wij hebben samen met de lokale bevolking het alternatieve
overgangsritueel van meisje naar vrouw in de praktijk gebracht. Ter voorbereiding volgen de
meisjes workshops. Ze krijgen seksuele voorlichting en leren op te komen voor het recht op
goede gezondheid en het volgen van onderwijs. De mooie onderdelen van het ritueel zijn
onveranderd gebleven, zoals de kleurrijke zang en dans. Maar de pijnlijke en ongezonde
meisjesbesnijdenis is afgeschaft. Sinds 2009 wordt dit model uitgerold in de provincie
Kajiado.
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De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:
• Ten opzichte van 2009 is het percentage meisjes dat besneden wordt met 24,2%
gedaald. Voordat het alternatieve ritueel werd ingevoerd (in 2009) werd 80,8% van
de meisjes besneden, sinds de introductie van het alternatieve ritueel 56,6% (in
2019).
• Het aantal jaren dat een meisje op school zit is met 2,5 jaar toegenomen. Voorheen
ging een meisje 3,1 jaar naar school, nu gaat een meisje gemiddeld 5,6 jaar naar
school.
• Het percentage kindhuwelijken is met 4,9% gedaald.
• Het percentage tienerzwangerschappen is met 6,3% gedaald.
Analyse en barrières ten aanzien van maximale effectiviteit van het alternatieve ritueel:
• Er blijven mensen zich verzetten tegen culture verandering ten opzichte van
besnijdenis, het alternatieve ritueel, met name dorpsoudsten.
• Er rust nog steeds een stigma op onbesneden meisjes en vrouwen.
• Er heerst aanhoudende groepsdruk van meisjes om de besnijdenis te ondergaan.
• Er is een toename van geheime besnijdenis over de grens (Tanzania).
Doel
‘A Nice Place’ wordt een toevluchtsoord voor meisjes die besneden en uitgehuwelijkt
dreigen te worden en zal jaarlijks aan 50 meisjes tijdelijk onderdak bieden. Het
uiteindelijke doel blijft om hen te herenigen met hun familie. Daarnaast worden meisjes
getraind in de Girls Academy in life skills, ondernemerschap en leiderschap, zodat zij een
onafhankelijk bestaan binnen hun gemeenschap kunnen opbouwen. Het opvangcentrum
en de Girls Academy worden in hetzelfde gebouw gehuisvest.
‘A Nice Place’ biedt deze jonge meisjes de kans zich te ontwikkelen tot sterke vrouwen die
hun eigen zelfbewuste keuzes kunnen maken. Ze krijgen informatie over hun (seksuele)
rechten. De meest gemotiveerde meisjes worden opgeleid tot champions, zodat zij in hun
eigen gemeenschap meisjesbesnijdenis van binnenuit kunnen bestrijden.
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Samenwerken met lokale partners is cruciaal
Meisjesbesnijdenis is verboden in Kenia, maar dit betekent niet dat het niet meer gebeurt.
Hiervoor zijn de overtuigingen van de noodzaak ervan onder diverse bevolkingsgroepen nog
steeds te sterk. Een verandering in denkwijze en voorlichting is noodzakelijk om deze
schadelijke traditie te stoppen.
Om draagvlak te creëren voor het uitbannen van meisjesbesnijdenis is samenwerking met
zoveel mogelijk partners noodzakelijk. ‘A Nice Place’ zal dan ook intensief gaan
samenwerken met ondernemers, technologiebedrijven, onderwijsinstellingen, lokale leiders
en overheden. Hoe meer draagvlak er is, hoe makkelijker meisjes die gevaar lopen
gesignaleerd kunnen worden. Bovendien kan de re-integratie bij de families en in de
gemeenschap soepeler verlopen.
Duurzaamheid
Om de financiële duurzaamheid van ‘A Nice Place’ te garanderen, zal het centrum
eenvoudige verdienmodellen ontwikkelen om inkomsten te genereren. Inkomstenbronnen
zijn bijvoorbeeld: het verkopen van zelf verbouwde groenten, het aanleggen en exploiteren
van een waterpunt en het maken en verkopen van hand- en kralenwerk.
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2. Overzicht van de activiteiten in 2020
Start-up workshop van ‘A Nice Place Foundation’
Er heeft een 3-daagse workshop plaatsgevonden met sleutelfiguren en stakeholders van
het project. In totaal hebben er 25 personen deelgenomen: afgevaardigden van het
regeringsdepartement van Kinderen en Onderwijs, vertegenwoordigers van ‘A Nice Place’,
projectmedewerkers van Amref Nederland en van het team van Amref Kenia. Het was een
zeer vruchtbare meeting. Aan het eind van de workshop waren alle deelnemers overtuigd
van het belang van en de ambities voor ‘A Nice Place’.

Start-up workshop ‘A Nice Place Foundation’

De bouw van ‘A Nice Place’
In 2019 zijn alle voorbereidende werkzaamheden getroffen die noodzakelijk zijn om het
project te starten. A Nice place’ ligt op een stuk land van 5 acre. Dit stuk land is vrijgemaakt
en er is een omheining geplaatst. Er is een grondonderzoek uitgevoerd en er is een
waterput geboord. De verkregen resultaten waren zeer positief: de watervoorraad is
voldoende, de kwaliteit is uitstekend en zeer geschikt als drinkwater. Er is een
milieueffectrapportage uitgevoerd. Uit het rapport kwamen verder geen bezwaren naar
voor, wel een aantal adviezen omtrent veiligheidsmaatregelen tijdens de bouw en
afvalmanagement bij het gebruik van het project.
Een Keniaanse aannemer heeft n.a.v. het ontwerp, dat in Nederland is gemaakt, een Bill of
Quantities gemaakt. Dit is een inventarisatie van wat er nu precies aan materiaal nodig is.
Maar liefst 21 bedrijven hebben zich ingeschreven op de aanbesteding, die eind zomer
2019 plaatsvond. Een selectie van de top drie is gemaakt en uiteindelijk is besloten om
met Nile Logistics in zee te gaan.
Zoals gebruikelijk in Kenia, is de grond eerst ingewijd met een Groundbreaking Session op
28 november 2019. Nadat de stamhoofden de grond met geitenmelk hebben gezegend
kon met de bouw worden begonnen.
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Nice Leng’ete in actie bij de ‘Groundbreaking session’

Goedkeuring van de registratie
Tijdens de aanloopfase naar het definitief bouwen van het project is de registratie van
‘A Nice Place’ van start gegaan. Een juridische aanvraag om ‘A Nice Place’ om te zetten
van een CBO (Civil Based Organisation) in een Stichting. Dit werd ondersteund door het
Keniaanse kantoor van Amref Health Africa.
Het registratieproces nam, zoals verwacht, veel tijd in beslag, maar we zijn blij dat dit nu
allemaal voorbij is: Stichting ‘A Nice Place’ is op 16 december 2020 geregistreerd onder
Companies, Act 2015 als een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zie bijlage 1 voor een kopie van het registratiebewijs.
Logistieke uitdagingen
De bouwactiviteiten hebben van eind december 2020 tot maart 2021 stil gelegen. Eind
december waren bijna alle financiële middelen uitgeput en moest er een evaluatie
plaatsvinden wat nog wel en niet gedaan kon worden. Inmiddels is alles opnieuw berekend
en zijn de werkzaamheden in april weer gestart. Daarnaast is nu de opdrachtgever ‘A Nice
Place Foundation’ zelf geworden. Omdat ‘A Nice Place’ nu een zelfstandige entiteit is, heeft
ze opnieuw kunnen onderhandelen met Nile Logistics over de verdere afwerking van het
centrum. Hoewel ‘A Nice Place’ nu een onafhankelijke Stichting is, blijft Amref nauw
betrokken bij het project.
Bouwwerkzaamheden
De bouw heeft vertraging opgelopen door de beschreven logistieke problemen. De opening
stond gepland voor het einde van 2020, dit is nu uitgesteld naar de zomer van 2021.
Er is in hard gewerkt aan de bouw van ‘A Nice Place’. Op de foto hieronder is goed te zien
wat de status was in december 2020.
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Links het slaapgedeelte en het toegangsgebouw. Rechts het ‘skills’ centrum en het klaslokaal.

Ontwikkeling van het curriculum voor de Girls Academy.
In augustus 2020 werd een externe consultant, AUZANO CAPITAL, SA, aangesteld om het
opleidingscurriculum van de academie te ontwikkelen. Dit gebeurt in samenwerking met
het ’Instituut voor Capacity Building’ (een onderdeel van het Amref hoofdkantoor). De
eerste draft is intern beoordeeld.
Het curriculum is ontworpen met het idee om vaardigheden te introduceren, op basis
waarvan een template ontwikkeld wordt. Dit is geen vaststaand script, maar geeft
aanbevelingen die gemakkelijk en flexibel aan te passen zijn aan de leerstijl van de docent.
Het curriculum bestaat uit de volgende onderdelen:
- Leiderschap
- Advocacy
- Persoonlijke ontwikkeling
- Programmeren
- Het maken van handwerken
- Landbouw
De cursussen worden gedurende de drie studiejaren gegeven. Er wordt bij de verdeling van
de leerlingen rekening gehouden met de verwachte leeftijdsgroep van 13 tot 18 jaar oud.
Ontwikkelingen van de business modellen
In samenwerking met AUZANO CAPITAL, SA wordt een duurzaam bedrijfsmodel ontwikkeld,
zodat ‘A Nice Place’ eigen inkomsten geneert en minder afhankelijk is van donaties. Het
eerste idee is om samen met de Keniaanse branche van het zadenbedrijf Rijk Zwaan
groente te gaan verbouwen. Rijk Zwaan geeft hiervoor een eerste gift voor zaden, een
bijdrage aan het irrigatiekanaal en voor de kas.
Er zijn ook diverse nieuwe partnerschappen ontwikkeld, waaronder met Equity Bank en The
Knowledge Society. Zij bieden de broodnodige ondersteuning op hun terreinen van
expertise.
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De Raad van Toezicht
Er is een interim Raad van Toezicht ingesteld met de volgende leden: Joachim Osur (als
vertegenwoordiger vanuit Amref Health Africa, Dirkje Jansen (vanuit Amref hoofdkantoor),
Nice Leng’ete en Muvirimi Kupara, een jonge Afrikaanse zakenman die veel ervaring heeft
met het opzetten van startups en die zich tevens wil inzetten voor een betere positie van
meisjes. In de zomer van 2021 wordt de Raad vervangen door een officiële ‘Board of
Directors’ met diverse vertegenwoordigers uit de sector en daarbuiten.
Onafhankelijkheidstraject voor ‘A Nice Place Foundation’
De interim-bestuursleden hebben met het topmanagement van Amref gesproken over het
zelfstandig worden van ‘A Nice Place Foundation’ (per januari 2021). De directie van Amref
heeft akkoord gegeven. Daarbij biedt Amref gerichte steun om de systemen van de
Foundation te versterken.
De Foundation wordt geacht zelf personeel in dienst te nemen alles te regelen. Er zijn
functiebeschrijvingen opgesteld voor de verschillende personeelsleden, waaronder de
centrummanager, de administrateur, matrons (mensen die zich als een moeder ontfermen
over de meisjes), psychologische ondersteuners en koks.
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3. Uitdagingen en kansen
Uitdagingen
De gevolgen van de coronacrisis
De Covid-19 pandemie heeft een grote invloed op de regio. Scholen zijn een tijd lang
gesloten geweest waardoor de meisjes geen veilige plek meer hadden. Ouders verloren hun
banen en daardoor zagen veel mensen hun inkomsten sterk terugvallen. De armoede heeft
er toe geleid dat er meer meisjes zijn uitgehuwelijkt en besneden en ook
tienerzwangerschappen zijn enorm gestegen. Een autoriteit bij het ministerie van onderwijs
gaf aan dat op sommige scholen 25% van de meisjes niet zijn teruggekeerd toen de
scholen weer open gingen. Dit laat zien dat een project als Nice Place nog noodzakelijker is
dan ooit.
‘A Nice Place’ als zelfstandige entiteit
‘A Nice Place’ is sinds januari 2021 zelfstandig en heeft een capaciteitsopbouwfase nodig
van ten minste drie jaar om op eigen benen te kunnen staan. Amref ondersteunt ‘A Nice
Place’ met verdere capaciteits- en organisatie ontwikkeling.
Waar gaan deze meisjes heen als ze zijn afgestudeerd?
Met een werkloosheidspercentage van 80% in Kajiado, vormt dit niet alleen voor ‘A Nice
Place’, maar voor alle Amref-programma's een bedreiging van onze inspanningen. Daarom
willen we partnerschappen opzetten met onder andere universiteiten en willen we
mentorrelaties creëren.
Kansen
Samenwerking met de projecten die ook door Amref Nederland zijn opgestart in 2021:
‘Erripo Ontoyie’ en ‘Power to Youth’. Deze projecten zijn erop gericht om meisjesbesnijdenis
en kindhuwelijken te voorkomen.

Bouwwerkzaamheden
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4. Financiële update
Fase 1 van het project is afgerond. Al het geld is gespendeerd. Grootste kostenpost was de
bouw van het centrum; dit heeft al rond de 260.000 euro gekost. In fase 2 zal de
binnenkant van het gebouw worden opgepakt.
Verdere grote kostenposten waren de HR-kosten. Het ontwikkelen van het centrum was
zeer arbeidsintensief en ook het curriculum is ontwikkeld.
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5. Planning en activiteiten voor januari – april 2021
De komende maanden staan in het teken van voltooiing van de bouwwerkzaamheden en
van de administratieve afhandeling: het verkrijgen van het certificaat van voltooiing en van
het handelscertificaat (van relevante departementen in Kajiado County).
Het management van ‘A Nice Place Foundation’ is bezig met het plannen van de officiële
openingsdatum van het centrum, met deelname van de donor, afgevaardigden van Amref,
de districtsleiding, andere belanghebbenden en de lokale gemeenschap.
We verwachten de eerste meisjes in de zomer van 2021. De officiële opening vindt plaats
in het najaar.

Nice met haar grootvader. Hij speelde een belangrijke rol in haar leven nadat zij gevlucht was voor haar
besnijdenis.
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Bijlage 1: kopie van het registratiebewijs

No. CLG-MPFEKZ

CERTIFICATE OF INCORPORATION
I hereby CERTIFY that,

NICE PLACE FOUNDATION
E FOUNDATION

is

is on this date 16 Dec 2020 Incorporated under the Companies Act, 2015 and that the Company is a
LIMITED BY GUARANTEE COMPANY.

............................................................................

Registrar Of Companies

This is a system generated certificate. To validate this document send the word BRS to 21546
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