
 

Nieuwsbrief 2019 en vooruitblik 2020 

 

Local Heroes werft fondsen ter ondersteuning van projecten in Afrika. Projecten op het gebied van 
onderwijs, gezondheidszorg en bewustwording. Van het geld dat bijvoorbeeld een sponsorloop in 
Nederland opbrengt, kan Local Heroes in Afrika een klaslokaal  bouwen of een sportveld ontwikkelen, 
kinderen onderwijs bieden en een gezondheidskliniek steunen. 
Local Heroes is een kleine organisatie met betrokken bestuursleden die zich met hart en ziel inzetten 
om de doelstelling van Local Heroes gestalte te geven. 
 
Een van onze  ‘foundingfathers’  Jaap de Hoop Scheffer geeft  aan waar Local Heroes voor staat:  
Te midden van alle grote wereldproblemen mogen we Afrika niet vergeten. In het rijke deel van  de 
wereld vinden we goed onderwijs en de beste gezondheidszorg normaal. In grote delen van Afrika 
kunnen jong en oud onze steun niet missen. Ook de kleine schaal waarop Local Heroes werkt kan het 
verschil maken.   
 
Bestuur 
Op 23 november 2018 is Gert Jan de Bruijn, bestuurslid van Local Heroes overleden.                         
Gert Jan heeft zich jarenlang,  op zeer deskundige wijze,  ingezet als penningmeester voor                
Local Heroes. 

Voorts is Gemma Warmerdam na 3 jaar trouwe dienst begin 2019 teruggetreden als lid van het 
bestuur. Het bestuur is Gemma dankbaar voor haar creatieve inbreng en goede zorg voor de website 
van Local Heroes.  

Nieuw binnengekomen  bestuursleden zijn Paulus Verschuren en Arnaud van Oers. 

 

 



 
Het huidige bestuur: 
Paulus Verschuren, voorzitter 
Jeannine de Hoop Scheffer, secretaris 
Arnaud van Oers, penningmeester 
Willem Donkers, bestuurslid 
Carla van Tilburg, bestuurslid 
 

De projecten 2018 en 2019 
De Keringet Winners Girls Highschool, Kenia 
 

 
De Keringet Winners Girls Highschool is opgericht  vanuit de passie voor hardlopen en voor 
onderwijs aan meisjes. Meisjes met hardlooptalent kunnen op deze school samen trainen onder 
leiding van een professionele coach. De school werkt hierbij samen met de Stichting Samen Succes 
en Global Sports Communication Door onderwijs en hardlopen te combineren, kunnen de meisjes 
ook na hun hardloopcarrière een zelfstandig bestaan opbouwen.  
Local Heroes steunt Keringet al vanaf 2011met de bouw van lokalen en de aanschaf van 

schoolmeubilair en lesmaterialen. Veel meisjes op de school zijn van arme komaf. Betalen van 

schoolgeld is voor een deel van de studenten niet haalbaar. Local Heroes sponsort hen, zodat de 

meisjes toch hun talenten kunnen ontwikkelen. 

Special School Mindililwo, Kenia, een project van Kibet4Kids.Local Heroes draagt bij aan een project 

van Kibet4Kids en financiert  extra sport en spelmateriaal. 
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Pokot Mbara, scholen in West Kenia 
 

 

West Pokot, een droge en geïsoleerde streek in het noordwesten van Kenia. De Keniaanse Sammy 
RongoOlengura was een atleet. Tien jaar lang liep hij hard op internationaal niveau en won 
wedstrijden in Nederland en Amerika. 
Sammy was de eerste uit zijn dorp in West Pokot die reisde en meer van de wereld zag. Voor zijn 
dorpsgenoten in deze afgelegen, droge en zeer arme streek, was hij een held. Local Heroes 
sponsorde Sammy tijdens zijn actieve hardloop carrière. Sammy voelt zich bevoorrecht en wilde iets 
terugdoen voor de mensen uit zijn geboortestreek. 
Hij werd onderwijzer en bouwt samen met een stichting een school in zijn geboortedorp Mbara.  
Hij zet zich in voor de gezondheid en het verbeteren van de leefomstandigheden.  
Local Heroes zet zich de komende jaren  in voor de scholen van Sammy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuurslid Willem Donkers 
Ik ben sinds 2000 verbonden als bestuurslid aan Local Heroes. Ik ben zo enthousiast over Local Heroes 
omdat we geen overheadkosten hebben zowel bij de fondswerving als bij de kleinschalige projecten in 
het veld.    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Samenwerking scholen, fondsen en particuliere donaties 

In 2018 en 2019 werden er prachtige bedragen binnengehaald! 
 
Leerlingen en docenten van het Segbroek College Den Haag zetten zich onverminderd in. 
 

 
 
 
De  kerstviering en de sportdag van het Rijnlands Lyceum Wassenaar brachten een prachtig  
bedrag op.  De inzet van leerlingen en docenten was geweldig! 
 

 



 
 
 
 
Leerlingen van de TSO Paschalisschool haalden een mooi bedrag op voor Local Heroes. 
 

 
 
 
 
Benefiet Event Local Heroes mei 2018 was een groot succes en leverde een prachtig bedrag op. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vooruitblik  2020 
 
Local Heroes heeft reeds een aantal jaren contacten met het Rijnlands lyceum in Wassenaar en het 
Segbroek College in Den Haag. 
Dit samenwerkingsverband bouwt op de ambitie om leerlingen meer in aanraking te brengen met 
andere culturen. Het gaat hierbij om gezamenlijke interesse in het verbeteren van kansen van 
kinderen in ontwikkelingslanden via activiteiten op het gebied van sport en spel. Samen fondsen 
werven hoort hierbij. 
 
Het Rijnlands Lyceum en Local Heroes hebben de wens uitgesproken een intensieve samenwerking 
te ontwikkelen. Het doel is de leerlingen van het Rijnlands een dieper inzicht, meer  betrokkenheid  
en begrip bij te brengen voor medeleerlingen op Afrikaanse scholen in kansarme, vaak moeilijk 
bereikbare gebieden.  

Het projectvoorstel richt zich op de scholen van de local hero Sammy. Sammy Rongo Olengura was 
een internationaal goed presterende Keniaanse atleet die zijn bevoorrechte positie gebruikt om in 
zijn geboortedorp Mbara in West-Pokot, Kenia, scholen op te richten en om, als docent en financier, 
onderwijs en leefomstandigheden van deze kinderen te ondersteunen.  

Het Rijnlands Lyceum zal samen met de leerlingen onderzoeken op welke wijze ervaringen en 
ambities het best uitgewisseld kunnen worden met de leerlingen van de scholen van Sammy, zodat 
lokale activiteiten in Nederland beter aansluiten bij de behoeftes en aspiraties van leerlingen van de 
scholen van Sammy in Afrika.   

 
Het Segbroek College en Local Heroes  
De leerlingen en docenten van het Segbroek College zetten zich al jaren in voor de projecten van 
Local Heroes, en dus voor leerlingen in  Afrika. 
 Het Segbroek College is een school die uitblinkt  in “sportklassen’.   
In december 2019 hoopt het Segbroek College “de nacht van de Local Heroes “ te organiseren: 
leerlingen en docenten zullen een marathon (42 km) van Rotterdam naar Den Haag wandelen. 
De “schaatsploeg “zal  in 2020 ook weer alles op alles zetten om zoveel mogelijk geld bijeen te 
schaatsen voor Local Heroes 
 
Het bestuur van Local Heroes wil zich inzetten om “nieuwe” samenwerkingen aan te gaan op het 
gebied van fondswerving. Dat kunnen scholen zijn, fondsen, bedrijven, maar ook (ex) topsporters die 
zich willen inzetten voor Local Heroes. 
Local Heroes wil in 2019/2020 enkele nieuwe projecten aantrekken die passen bij de doelstelling.  
   
 
 
 
 

 
 


