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If God is all you have, 
You have all you need. 

John 14:8 
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Jambo!  

Wat leuk dat je interesse hebt om je vrije tijd te besteden in Kenia. Dank 
je wel daarvoor. Ontzettend mooi dat je je op deze manier wilt inzetten 
voor je naasten, die het een stuk minder goed hebben dan jij en ik.  
In deze brochure vind je praktische informatie over Emy-land, 
vrijwilligerswerk en/of een stageperiode. 

 
Contactgegevens 

Op de website www.emyland.nl vind je nog veel meer informatie, foto’s 
en weetjes. Mocht je inhoudelijk meer vragen hebben, neem dan gerust 
contact op met: 

Emely Geuze 
info@emyland.nl 
06-54946011 

 
Emy-land Diani 

De Emy-land School is in 2013 gestart als een kleinschalig vrijwilligers-
project in het dorpje Kosovo, vlakbij Ukunda. Veel kinderen hadden, 
door de slechte omstandigheden waarin zij leefden, niet de mogelijkheid 
om naar school te gaan. Velen van hen waren wees of hadden ouders die 
het schoolgeld niet konden betalen. 

Toen Emely Geuze dit zag, besloot zij haar talenten aan te spreken en 
samen met haar netwerk de handen uit de mouwen te steken. 

Al vrij snel is er een stuk land gekocht en zijn er fatsoenlijke klaslokalen 
gebouwd, waarin de kinderen voldoende ruimte en frisse lucht hebben. 
Ook wordt er voorzien in lesmateriaal, schoolspullen, ontbijt, lunch en 
uniformen. Op deze manier zijn de omstandigheden voor de leerlingen 
ideaal en kunnen zij zich volledig richten op het leerproces. Dit jaar 
(2022) kunnen we met trots zeggen dat Emy-land 8 klassen telt en 370 
leerlingen tussen de 3 en 16 jaar.  

Emely en het bestuur van de stichting hopen in goede samenwerking 
met hun sponsors te kunnen blijven groeien, zodat er in de toekomst 
steeds meer kinderen de kans krijgen op goed onderwijs op christelijke 
grondslag. Hierdoor kunnen zij positieve ontwikkelingen bewerkstelligen 
voor de lokale samenleving. 

 

 

 

 

 

http://www.emyland.nl/
mailto:info@emyland.nl
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Voorwaarden vrijwilligerswerk of stage 
 
Omdat we een persoonlijke klik belangrijk vinden, zal er vooraf altijd een 
kennismaking plaatsvinden in de vorm van een gesprek. Om een 
onvergetelijke tijd in Kenia te hebben is het belangrijk dat je je kan 
vinden in de visie van Emy-land.  
 
✓ Je bent minimaal 18 jaar oud op het moment dat je vertrekt 
✓ Je staat achter onze Christelijke grondslag 
✓ Je kunt je redden met de Engelse taal 
 

Sponsoring 
 
Stichting Emy-land is een liefdevol initiatief waar veel mensen zich met 
hart en ziel voor in zetten. Zij kunnen het echter niet alleen. Jouw hulp is 
meer dan welkom! Daarom vragen wij alle vrijwilligers, naast het 
doneren van hun tijd en inzet, zich vooraf in te spannen om sponsorgeld 
bij elkaar te verzamelen. Wij stellen hiervoor een minimum bedrag van  
€ 1.000,- per persoon.  
 
Hiermee kan Emy-land nét die extra dingen bekostigen waar de kinderen 
zoveel behoefte aan hebben: tandarts bezoek, oogmeting met eventueel 
de aanschaf van een bril, dat extra stukje fruit, onderhoud aan de 
schoolbus zodat de kindjes veilig opgehaald kunnen worden, speelgoed, 
sportatributen, etc, etc. Inspiratie nodig hoe in actie te komen?  
Kijk op de website voor leuke ideetjes → “Kom in actie”. 
 
 

Regels Emy-land 
 
1. Op het terrein van Emy-land wordt niet gerookt en er wordt geen 

alcohol gedronken 
2. Zondag is geen vertrek of aankomst dag 
3. Vrouwen dragen shirts met mouwen die de schouders bedekken 

en een rok die minimaal de knieën bedekt wanneer je zit. Dit in 
overeenstemming met de cultuur in Kenia. 

4. Er wordt met respect omgegaan met medewerkers in Kenia.  
5. Loop niet te koop met dure (westerse) spullen 
6. Geef of zeg geen geld / producten toe aan mensen zonder dit te 

overleggen met Emely. Het kan vervelende gevolgen hebben voor 
ons en de bevolking. 

 
 
 
 
 
 



 

5                 Brochure 2022 

Werkzaamheden 
 
Voor de periode dat je op Emy-land bent, is het belangrijk dat je je tijd zo 
nuttig mogelijk besteed. Daarom zal er voordat je weggaat een 
programma opgesteld worden met de werkzaamheden die je zal gaan 
doen tijdens je verblijf.  
 
Te denken aan: 
 
o Ondersteunen van docenten / leerlingen 
o Schoonmaken van school / schoolbankjes 
o Schilderen 
o Pannenkoeken bakken 
o Helpen in de keuken 
o Het bouwen van verschillende materialen / speeltoestellen 
o Organiseren van een spelletjesmiddag  
o Medische check hoofdhuid en voetjes op jiggers 
o Alle ruimte voor jouw eigen ideeën 
 

Vrije tijd 
 
Naast het werk op en rond school is er ook zeker tijd om te genieten van 
het indrukwekkende land. Je bent vrij je tijd in te delen zoals jij dat leuk 
vindt. Het is er (meestal) mooi weer en het strand is in de buurt. 
Op safari in Tsavo East of een trip naar Wasini eiland zijn 2 hoogtepunten 
tijdens je periode in Kenia die je op eigen gelegenheid zou kunnen 
boeken. Benieuwd hoe het er daar uit ziet? Op internet zie je genoeg 
prachtige voorbeelden. 
Lijkt dit je leuk en wil je meer informatie? Emely kent na al die jaren alle 
mooie plekjes en vertelt je hier graag over. 
 

Paspoort en Visum 
 
Zorg voor een paspoort dat nog tenminste 6 maanden geldig is na 
vertrek uit Kenia.  
 
Om Kenia in te mogen, heb je een visum nodig. Deze is via internet 
makkelijk aan te vragen. Hier heb je een pasfoto voor nodig. De kosten 
voor je visum liggen rond de € 90,-. Let op je dat je het visum uiterlijk  
2 weken voor vertrek aanvraagt.  
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Klassen en vakken Emy-land 

PRE-PRIMARY 1 en 2 
 

1. Mathematics activity 
2. English activity 
3. Hygiene and nutrition 
4. Christian religious activity 
5. Movement and creative activity 
 

LOWER  PRIMARY – GRADE 1, 2 en 3 
 

1. Mathematical activity 
2. English language activity 
3. Kiswahili language activity 
4. Hygiene and nutrition 
5. Christian religious activity 
6. Movement and creative activity 
7. Literacy 
8. Environmental activity 

 
 

UPPER  PRIMARY - GRADE 4, 5 en 6 

1. Mathematics  
2. English 
3. Kiswahili language activity 
4. Science and technolody 
5. Home science 
6. Agriculture 
7. Physical and health activity 
8. Social studies 
9. Christian religious education 
10. Art and craft 
11. Music 
 
 

UPPER  PRIMARY – GRADE 7 en 8  
 

1. Mathematics  
2. English  
3. Kiswahili language activity 
4. Science 
5. Social studies 
6. Christian religious education 
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Vakanties Emy-land 
 
Ook op Emy-land hebben de kinderen vakantie van school. In deze 
periode is het doen van vrijwilligerswerk of het lopen van stage niet 
mogelijk. Tijdens de Summerschool ben je als vrijwilliger wél van harte 
welkom! 
 
Daarom hieronder het schoolrooster voor 2021-2023 
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Praktische zaken 
 
Verblijf 
Je verblijft op Ndege House Cottage. Kijk op pagina 10 voor een 
impressie, want zij zijn niet online boekbaar. 
Het vervoer vanaf het vliegveld naar het huisje waar je verblijft wordt 
door ons geregeld. Bij aankomst in Kenia hoef je je daar dus niet druk om 
te maken. De kosten van dit vervoer en jouw verblijf in Kenia zijn voor 
eigen rekening.  
De kosten voor het verblijf zijn c.a. € 32,50 per nacht.  
De taxi van het vliegveld naar het huisje is c.a. € 80,- heen- en terug.  
 
Telefoon en internet 
In Ukunda, het dorp waar je verblijft, zijn genoeg Safaricom winkels. Het 
meest handige is om hier een lokale simkaart met beltegoed / data te 
kopen. Op die manier ben je goed bereikbaar en schrik je bij thuiskomst 
niet van een torenhoge telefoonrekening.  
 
Bank / geld 
In Kenia betaal je met Keniaanse schillingen. Zorg ervoor dat je je pinpas 
op werelddekking zet, zodat je ter plaatse gewoon kunt pinnen met je 
bankpas. Ook in supermarkten / winkels kun je met je pinpas betalen. 
 
Vaccinaties / malariapillen 
Voor je verblijf in Kenia adviseert de GGD vaccinaties (Gele koorts, DTP, 
Hepatitis A) en malariapillen. Maak hiervoor tijdig een afspraak bij de 
GGD. Let op: hier zijn kosten aan verbonden. 
 
Verzekeringen 
Emy-land regelt geen verzekeringen. Het is aan jou om te beslissen of je 
een annulerings- of reisverzekering afsluit. Zorg ervoor dat je bij je 
zorgverzekering navraagt of je ziektekosten in het buitenland worden 
vergoed. (werelddekking) 
 

Tot slot 
 
We hopen dat je net zo enthousiast bent geworden over Emy-land als wij 
dat zijn. Je bent meer dan welkom en we hopen je snel te mogen 
ontvangen in Kenia. 
 
Voor vragen of aanmeldingen kun je terecht bij Emely Geuze.  
 

Karibu! 
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Hakuna Matata 
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