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Hier  eerst enkele foto's uit de ruime geschiedenis van Mago. 

Studenten die een kans krijgen, bestuursleden uit Nederland die er zeker toe 

bijdragen dat de school een toekomst heeft. 



 

 

Een korte impressie van het Polytechnical. 

JAMBO 

Deze nieuwsbrief zal 4 x per jaar verschijnen. Voor de volgende versie gaan 

we proberen een 2 talige versie te maken. Wie weet wel 3? 

Inschrijven kan via de site of gewoon op verzoek per mail. 

Asante Sana 

  

JAMBO 

This newsletter will be published 4 times a year. For the next version we 

will try to make a 2-language version. Who knows 3? 

You can register by the site or simply by email on request. 

Asante Sana 

  

JAMBO 

Jarida hili litachapishwa mara 4 kwa mwaka. Kwa toleo linalofuata tutajaribu 

https://stichtingmago.us1.list-manage.com/track/click?u=8bd2c8f81b2e7d2b271794970&id=8f4303855f&e=593e230c8b


 

kutengeneza toleo la lugha 2. Nani anajua 3? 

Unaweza kujiandikisha kupitia wavuti au kwa barua pepe kwa ombi. 

Asante Sana 

 

 

 

 

 



 

Het tandenpoetsplan, EEN groot succes , alle kinderen op de basis scholen 

rond om onze compound krijgen tandenborstels, tandpasta en vooral les in 

tandenpoetsen. De gezondheid van deze kinderen neemt enorm toe. 

Asante Sana,  
Bedankt aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben.!!!! 

 

 

Hierboven een schitterende impressie van ons "tandenplan". 

 

 

De Covid pandemie dwingt ons ook tot aanpassingen, dankzij het nederlands 

bestuur en zeker ook de inzet van onze staf in Kenia is het ook daar mogelijk 

les via internet te volgen. Het onderwijs gaat door, geweldig toch!!

https://stichtingmago.us1.list-manage.com/track/click?u=8bd2c8f81b2e7d2b271794970&id=da92372565&e=593e230c8b


 

 

 

Bent u nieuwsgierig geworden? Heeft u gewoon interesse in wat de stichting 

Mago doet? 

Was u al actief voor de stichting? Bent u een sponsor? Of wilt u er een 

worden? Wilt u op een andere manier helpen? Of misschien wel financieel 

bijdragen?   

Schrijf u in voor de nieuwsbrief via de site of stuur gewoon een e-mail naar 

Welkom@stichtingmago.nl. 

Asante Sana 
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