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Voorwoord.  

In 2018 is stichting Normal Difference Mind Health Project opgericht.  

Wij zijn dankbaar voor wat wij als stichting in 2018 hebben kunnen bereiken met steun 

van verschillende nationale en internationale organisaties. Hierdoor zijn we erin geslaagd 

om verschillende nationale en internationale projecten te organiseren, die een brug van 

informatie hebben gecreëerd en transformatie in beide kanten van de wereld onder-

steund hebben.  Dit diverse platform heeft de stichting geholpen om de werkmethoden 

te verbeteren,  de communicatie en aanpak bij het bevorderen van het welzijn van de 

geest te versterken. 

Kanja Waithira. 

Oprichter Normal Difference Mind Health Project. 

 

. 



Ons werk.  

 Normal Difference Mind Health Project gelooft in het bevorderen van de geestelijke welzijn 

door middel van sport, kunst, belangenbehartiging, educatieve programma's en community 

empowerment. 

Doelstellingen: 

 Het aanbieden van begeleiding, ondersteuning en programma's ter bevordering van 

de geestelijke gezondheid van de mens.  

 Het creëren van bewustzijn over geestelijke gezondheid en het ontwikkelen van een 

platform voor educatie en empowerment op dit gebied.  

 Het verrichten van onderzoek en verzamelen van documentatie over oorzaken van 

geestelijke gezondheidsproblemen.  

 Het samenwerken met geestelijke gezondheidsorganisaties om beleidsmakers te beïn-

vloeden en om zich sterk te maken voor verandering. 

Visie. 
Onze visie is gemeenschappen creëren waarin mensen geestelijk gezond zijn en in een stig-

ma-vrije gemeenschap leven. Hiermee pleiten wij ervoor dat elk individu wordt gewaar-

deerd volgens zijn of haar eigen verschillen. 

 

Missie. 

NDMHP wil de geestelijke gezondheid van mensen optimaal bevorderen doormiddel van 

sport, kunst, belangenbehartiging, educatieve programma's en community empowerment 

projecten.  

 

Ons slogan ‘It’s normal to be different’! 

“By undergoing a process of learning to accept yourself no matter the challenges. Whether 
with mistakes or achievements, you are able to bring out the authentic you. This is a way of 
understanding the authenticity of others” : Kanja oprichter NDMHP 
 

Bestuurssamenstelling. 

Voorzitter: Caroline Margarete Therese von Taysen 

Secretaris: Marleen Stofberg 

Penningmeester: Margaret Wambui 



Projecten 2018 

Fontein Na School. 
NDMHP heeft Fontein Na School ondersteund in het opzetten van leuke en leerzame naschoolse  
activiteiten. Groep 1 t/m 8 hebben meegedaan aan educatieve, natuur en sport  activiteiten ( Kidz Mo-
ve Fit & Acrofit). Het doel van de Fontein Na School is kinderen van basisschool de Fontein de kans te 
geven deel te nemen aan culturele, kunstzinnige, wetenschappelijke en sportieve activiteiten die voor 
hen anders onbekend, onbereikbaar en onbetaalbaar is.  
 



                           Circus! 

Er werd ook circus les gegeven in de zomer-

vakantie en tijdens Echte Helden. Doormid-

del van circuslessen leerden de kinderen om  

samen te werken en beleefde samen veel 

plezier. De zelfvertrouwen en concentratie 

van kinderen werden door deze activiteit 

ook vergroot  



Crime and Mind Health awareness program. 

De eerste Crime and Mind Health awareness program vond plaats op Bester en 

Mwangaza highschool. eren in de ontwikkelingsgemeenschappen van Nairobi 

Kenia. Dit is het eerste voorlichtingsprogramma waarbij de politie van Crime 

Investigation Department en een psychiater en ex-crimineel, die nu werkt als 

community activist, samenwerken aan de empowerment van de jongeren in de 

ontwikkelingsgemeenschappen van Kenia.  

Doelstellingen van het Crime and Mind voorlichtingsprogramma: 
 Het verstrekken van belangrijke informatie die jongeren zal ondersteunen 

om hun leven te transformeren, ondanks de negatieve impact van crimi-
naliteit in de gemeenschap. 

 In gesprek gaan met de mensen over geestelijke gezondheid en hoe cri-
minaliteit de gemeenschaap beïnvloedt. 

 Een platform creëren die zal voorzien in educatieve programma's over 
talentontwikkeling, geestelijke gezondheidszorg en burgerparticipatie. 



Testimony studenten. 

De studenten waarderen het programma. "Normal Difference deed goed werk door vandaag naar 

onze school te komen. Dit programma moet over de hele community verspreid worden. Het moet 

erkend worden door de positieve effecten en de impact die het vandaag  op de studenten heeft  

gehad. CRIME SI POA( Criminaliteit is niet oké) 

Je kunt een leven lang in de gevangenis blijven en je leven verliezen. Het is beter om je talent te 

realiseren en er een wapen van te maken om je leven te verbeteren. Een student werd geïnspi-

reerd en wil graag deelnemen aan het bewustwordingsprogramma en in de toekomst werken met 

NDMHP. 



Wijkwaarden “Sport & Art Fusion” 

Samen met basisscholen, welzijnspartijen, hulpverleners, medewerkers van speelplekken, sportverenigin-

gen, opvoedorganisaties, de gemeente rotterdam en alle anderen die het beste uit kinderen willen halen 

zijn er vier wijkwaarden gekozen die richting geven om kinderen gezond, veilig en kansrijk te laten op-

groeien. NDMHP heeft in opdracht van Stichting SOL edu-tainment lessen georganiseerd en uitgevoerd: 

Sport & Art Fusion met o.a dans, acrobatiek en theater. Deze lessen waren gericht op vier belangrijke 

wijkwaarden zijn:  

 Positiviteit: Wacht niet op een goede dag, maak er één! 
 Creativiteit: Anders is ook leuk 
 Autonomie: Ik ben ik, jij bent jij! 
 Respect: Respect voor een ander, begint bij jezelf. 



300 basisschool kinderen hebben meegedaan: De Fontein, Hildergadis 

en Prinses Juliana basisschool.  Kinderen waren erg enthousiast over de 

wijkwaarden lessen. Een jongen na de acrobatiek les: “Ik vond het eerst 

best eng, maar het ging best goed want ik leerde anderen te vertrou-

wen. “Ik durf nu mijzelf te zijn”’, vertelde een meisje. 
 



Sport & Art Center Rehabilitation. 

Kanja: “Our campaign; keeping focus in sports and art and investing in energy that will help us 

grow our physical status, spiritual status and mental status.” 

Team Soares Brazoa en Combat Training Center hebben boks materialen gedoneerd. Deze boks 

materialen zullen gebruikt worden voor het project: Rehabilitation of Sport & Art community cen-

ters. Het merendeel van de sporters en jongeren brengt het grootste deel van hun vrijetijd door 

met trainen. Helaas hadden ze onvoldoende trainingsmaterialen om hun talent verder te ontwik-

kelen tot de boks materialen in 2019 werden gedoneerd aan sport & art community center in Nai-

robi. 



Kidz Move Fit. 

Wekelijks hebben kinderen van 2 t/m 6 jaar meegedaan aan Kidz Move Fit les. Het doel is om een beweeg 

activiteit aan te bieden die geestelijk welzijn van het kind bevorderd. Door te bewegen hou je je lichaam 

en geest fit. De lessen van Kidz Move Fit maken kinderen fysiek en mentaal sterker. Kidz Move Fit is een 

combinatie les van dans, sport en spel.  Spelenderwijs  maken kinderen kennis met verschillende sporten, 

dansstijlen en spelletjes.  



Opzoomeren  

Er is een kerstactiviteit voor kinderen en ouders georganiseerd met o.a. voorlezen en kerst-

stukjes maken. Doel van de activiteit was verschillende kinderen en ouders uit de wijk met 

elkaar in contact te komen en samen kerst te vieren.  Hierdoor zorgen we samen voor een 

prettige straat om in te wonen.  De kinder-en ouderparticipatie in de wijk wordt gestimu-

leerd en sociaal cohesie wordt versterkt. 



Rise above trauma 

In samenwerking met Grassroots Women Initative is Rising above trauma event georganiseerd. Het was 

een empowerment event voor vrouwen die slachtoffers zijn van trauma en huiselijk geweld. Een thera-

peutisch sessie werd verzorgd door een NDMHP psychiater Maria Munga. Het was een bijzonder initia-

tief. Een begin van genezing voor veel vrouwen die de genade nodig hebben om weer te glimlachen. 



Community empowerment projects. 

“Together we stood in bringing balance and overstanding despite our differences.” 

In samenwerking met Kariobangi men and women support groups, Tarumbeta Africa tradi-

tional dancers, Kiamaiko boxers, Humble Africa community clean up group, kariobangi envi-

ronmental department, kariobangi MYSA footballers, Mambo Africa acrobats en bewoners  

zijn er verschillende community projecten georganiseerd.  

NDMHP organiseerde een Wild Run om zo het gevecht aan te gaan tegen het heersende 

mentale gezondheid stigma. Ruim 500 leden van de gemeente deden hieraan mee. Via 

sport en kunst wilde NDMHP dit probleem onder de aandacht brengen. Wat betreft spor-

ten, rennen is een van de beste manieren om te kalmeren en rust terug te laten keren in je 

hoofd. Rennen haalt de figuurlijke wolken uit je fysieke voorkomen, het versterkt je innerlij-

Community clean up.  

300 mensen hebben geholpen met de clean up.  Een grondige opruiming van de hoofdstraat en de kleine-

re straat was een inspiratie die toeschouwers en de lokale bevolking ertoe bracht om de handen ineen te 

slaan en creëerde een portret van een schone gemeenschap, zowel fysiek als mentaal. “There was a clean 

energy and Normal Difference encourages the community to maintain its differences.” 



Shokora Vita na Ukabila peace march. 

Al marcherend op zoek naar peace & prosperity en samen in opstand komen tegen tribalisme en politie-

ke invloed die verdeeldheid zaait binnen gemeenschappen en deze negatief beïnvloedt. Deze mars vond 

plaats in gemeenschappen die de meeste moorden hebben meegemaakt in 2007 en 2013 na het verkie-

zingsgeweld. Deze incidenten hebben de gemeenschappen getraumatiseerd en tot op heden angstig 

gehouden. Met deze mars stonden we samen in solidariteit om zo evenwicht te brengen en onze cultu-

rele verschillen aan het licht te brengen en bespreekbaar te maken. Ruim 1500 leden van de gemeen-

schap marcheerden samen als één door de straten die al zoveel ellende hadden gezien. 





Er zijn dialogen en talent sessies georganiseerd over geestelijk gezondheid, talentontwikkeling 

en community empowerment. Deze sessies vonden plaats in ontwikkelingsgemeenschap Kario-

bangi North en  Langata women prison. 



Een doorkijk naar 2019. 

 Vrijwilligers werven voor diverse projecten. 

 Een nieuwe website ontwikkelen. 

 Marketing en promotie projecten via sociale media. 

 Fondsenverwerving. 

 Samenwerken met scholen en evt. verzorgen sport, kunstlessen voor scholen. 

 Het initiëren van innovatieve projecten in het kader van participatie en leefbaarheid van  

           de gemeenschap.  

 Ontwikkelen, realiseren en coördineren, (mede-)organiseren en uitvoeren van projecten en eve-

nementen gericht op het bevorderen van de geestelijke gezondheid.  

 

         It’S Normal To Be Different 


