
Ervaringen in Kenia , 20 juni tot 5 juli 2017; Anny, Henriette, Rentia 

Het was voor mij heel anders dan anders, op bezoek in Kenia. Maar eigenlijk 

wel veel leuker. Overal in de 13 hoofddorpen en enkele subdorpjes, had men 

verslag gemaakt en dat werd voorgelezen in de LUO-taal terwijl wij de Engelse 

versie lazen . Mijn reactie was altijd: ik geef dit verslag aan mijn opvolgster Luus 

en haar bestuur. En als sommige dingen niet duidelijk waren ( zoals wel of geen 

verkoop kapotte maismolen Masogo; wel dus) dan stelde ik 

daar vragen over en schreef het antwoord op het verslag. 

Vooral werd overal verteld welke business dit jaar was betaald 

door het project zoals hutten, watertanks en dakgoten, enkele 

mooie grote (dure) tenten en stoelen ( zie foto in Obambo 

met processie; tent met 2 punten)) koeien, ploegen en ossen 

en grond. Bewijzen werden ook meegegeven voor het bestuur 

die ze weer doorstuurt  naar 

donors….. 

Wat het leuker maakte voor 

mij/ons was: er gebeurt veel meer in de 

widowgroups dan alleen het voorlezen van de 

zakelijke business 

verslagen. Als eerste natuurlijk de 60e verjaardag 

van Henriette waarbij ze jullie meegebrachte 

kadootjes kon uitpakken bij het versierde ontbijt. 

Stiekum had ik Lies gevraagd 2 taarten te bakken 

zodat we om 11u bij de koffie met t personeel 

konden feesten. Leuk filmpje gemaakt en zie 

foto.        Middag: i.s.m. John hadden wij drie  een heerlijk etentje in een sjiek 

restaurant aan het Victoriameer en bezoek aan 

Gerard Kraakman.….Lies gaf een taart mee die we 

bij Mill Hill nog eens proefden met een fles wijn 

van fr Alois… 

Verrassing bij de bezoeken:  zo is er in Ojolla en in 

Siaya elk  een grote versierde taart in het project-

oventje gebakken als welkom aan Rentia. ( zoiets 

als voor de verloren zoon; wij moesten wel lachen bij het aansnijden) 



Wat er nog meer gebeurt in de organisatie wordt verteld bij doorvragen waar ik 

nu tijd voor heb: men heeft meer lessen van een 

vrouwelijke bakker gevraagd om meer te kunnen 

doen met de ovens. Wycliffe geeft hier en daar 

vanuit zijn consultancy-praktijk agrarische lessen 

waarvoor de groepen hem betalen. Zo is hij in o.a. 

Nduru geweest om lessen te geven in kippenhouden 

. Deze keer was hij met mij niet mee maar een 

volgende keer neem ik hem op eigen kosten mee. Florence,  en soms ik , 

kunnen landbouw- en veeteelt vragen beantwoorden maar Wycliffe doet dat 

beter. Hij was onze eerste student in Tropische landbouw en Cultuurtechniek.. 

.Noah, 2e landbouwstudent kwam zijn gezin laten zien. 

Heeft een mooie landbouwbaan in Homa 

Bay…(middelste is Rentia) 

Zo zijn er ook overal (zelfbetaalde) lessen geweest om 

manden en tasjes van kralen 

te maken; deze nieuwe produkten hebben wel 

aftrek. Tot weer anderen dit ook gaan 

doen……Lessen in de soya-aanplant zijn er al eerder 

geweest naast een aantal ontwikkelingen in de 

groepen die wij verder niet hoeven te weten. 

Belangrijkste vind ik dat ze, naast onze investeringen, zelf verder gaan met 

inhoudelijke ontwikkelingen, zowel  persoonlijk als in de (landbouw)groepen.      

Foto: Anny en Henriette kopen lappen in naaiatelier Ojolla waarvan er meteen 

rokken worden genaaid. 

 Lang geleden bouwden wij extra een basisschool en halve middelbare school in 

Awasi.. Met nieuwe bezoekers bezoek ik die en Anny en ik sturen deze 

kleuterfoto naar onze kleinkinderen die ook 3 jaar zijn…  

Wel extra leuk dat de widowgroups de tijd hebben voor ons  om te vertellen 

wat ze nog meer doen en leren, dan werken met de gestuurde projecten.  En 

wij/ik ook de tijd hebben  om hier naar te luisteren. Heel interessant. En…. Daar 

deed ik het toch voor????     Anny en Henriette zullen vast veel te vertellen 

hebben…het was ook heel gezellig samen……        Rentia Krijnen-Hendrikx 


