Projectanalyse 2009
Land: Kenia
Naam: Daniel Kelly Ndiaga
Geboortedatum: 1985
Talent: Multimedia en communicatie
Droom: Journalist met eigen multimedia
studio en radiostation .
Start ondersteuning: 1-1-2009
Einde ondersteuning: 31-12-2009

Omschrijving:
Daniel had in september 2008 examen gedaan in “Journalism and Media studies” en in maart
2009 zijn diploma gekregen. Sinds oktober 2008 werkte hij vanuit het door hem met
ondersteuning van zijn (deels Brabantse) familie opgerichte “Brabant Communication
Centre” te Moi’s Bridge (Kenia), ongeveer 400 km ten noord-westen van Nairobi. Hij had
hier een “internet- GSM cafe” voor de regio en maakte van hier uit met een digitale
videocamera al reportages van allerlei evenementen, politiek, cultureel, religieus, over
welzijnswerk, onderwijs en ontwikkelingsactiviteiten. Om meer professionele reportages en
opnames te kunnen maken die hij zou kunnen aanbieden aan regionale TV-/radiostations
wilde hij een ministudio bouwen waar apparatuur (computer, mixer, el. piano, microfoons,
speakers etc.) voor nodig was.
Met een eenmalige ondersteuning van TALENT is dit gerealiseerd. De apparatuur is in 2009
aangeschaft en de nieuwe studio is begin 2010 in gebruik genomen.
Daniel heeft contact met 2 radio en televisie zenders Sayare en Citizen waar hij zijn lokale
nieuws door laat uitzenden. Zijn werk is inmiddels uitgezonden op Eldoret ,een van de zes
nationale televisie stations van Kenya en ook via radio Hij heeft ook voor mensen huwelijks/
verlovings reportages en videos gemaakt en editing werk van anderen uitgevoerd. Hij maakt
veel reportages en video clips van jongeren uit het dorp en helpt met zijn computer mee met
de vaccinatie campagne tegen mazelen van het Rode Kruis. Veel rapportages en opnames zijn
inmiddels op You Tube te zien. Daniel is verder verantwoordelijk voor het organiseren van
interviews van de nieuwe talenten met de commissie en het verwerken en versturen van
informatie naar de Talent commissie Nederland. Dankzij het centrum is er regelmatig
informatie over andere talenten via email en ook via beeld- en geluidsmateriaal beschikbaar
gekomen.
Inmiddels zijn er ook een 400-tal boeken gedoneerd door Stichting Read to Grow (uit
Boekel) beschikbaar voor een in te richten Mini-Bibliotheek in Moi’s Bridge. Het Brabant
Communication Centre wordt daardoor uitgebreid naar een Communication and Information
Centre.

Budgetbedrag: 1800 Euro
Uitgegeven: 1800 Euro

Evaluatie kwaliteit projectdoelstelling
De onderstaande tekst is een persoonlijk bericht van Daniel Ndiaga:
“ Once a dream now reality, I sincerely thank the Talent Foundation and appreciate their
effort for ensuring I stick to my dreams. Now I see light at the end of the tunnel, what I
thought could be impossible is now possible. I have already bought the machines; piano,
mixer, microphones, computer and Studio speakers all to be under one roof the Mini
Recording Studio that is still under construction but of course expecting to be completed very
soon. I will remain committed by providing you with information of Talents from Kenya being
one of the committee members and ensuring you are updated.
Thank you all and may God bless you.”

Conclusie:
De eenmalige ondersteuning van TALENT heeft een essentiële impuls gegeven om het
journalistieke talent van Daniël tot wasdom te laten komen met een belangrijke uitstraling
voor de lokale gemeenschap en de regio. Daarnaast heeft dit voor de landencommissie ter
plekke een belangrijke verbetering van de mogelijkheden voor communicatie met de
Nederlandse begeleiders betekent.

Waardering: Zeer goed
Verbeterpunten: Geen

De nieuw gebouwde studio (links het Brabant Communication Centre)

