
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Verslag bezoek Kenia van 28 september t/m 12 oktober 2016 door drie bestuursleden. 
 
Het doel van deze reis was specifiek het onderzoeken / oplossen van de problemen met de 
watervoorziening (borehole) en de bestaande problemen bij het guesthouse (hotel). 
 
Problemen watervoorziening (borehole = boorput) in Awasi 
We hebben enkele gerenommeerde bedrijven -los van elkaar-  om hulp gevraagd. We wilden  hierbij 
eigenlijk twee  zaken duidelijk zien te krijgen, namelijk:  
 

 Wat is het feitelijke probleem van de niet meer werkende  boorput? 

 Is een reparatie mogelijk en zo ja wat kost die dan? 
 
Hun oordeel was praktisch eensluidend: er heeft een onderaardse verschuiving plaatsgevonden waardoor 
de mantelbuis/stijgbuis van de boorput fors vervormd/beschadigd is. 
Vervolgens is er een kortsluiting geweest, waardoor de pomp is uitgebrand. Het verwijderen van de 
uitgebrande pomp lukte nog wel, maar een nieuwe pomp plaatsen lukte niet meer.  
De vervorming/beschadiging zit op een diepte van 118 meter. Reparatie op die diepte in ondoenlijk / 
versus zo duur dat hun advies luidde: nieuwe boorput maken is de goedkoopste oplossing. 
De kosten voor een boring zijn ongeveer € 20.000, zonder allerlei bijkomende kosten. Bovendien moet de 
boring dan wel gelijk slagen, wat gezien onze ervaring bij de aanleg uiterst dubieus is. 
  
Een dikke week na onze aankomst gaf de tweede boorput in Awasi geen water meer, door dezelfde 
oorzaak . De eigenaar heeft hetzelfde advies gekregen als wij.  
  
Awasi is nu aangewezen op regenwater en/of door een tankwagen aangevoerd gekocht water van een 
nabijgelegen suikerfabriek. 
  
Ons bestuur heeft na overleg over deze kwestie, de volgende standpunten: 

 Wij laten geen nieuwe boorput meer op ons terrein bij het guesthouse maken  i.v.m. de grote risico’s 
van het mislukken van de boring en de –naar nu blijkt – vergrote kans op schade aan de 
stijgbuis/mantelpijp door de instabiele grondlagen ter plaatse. 

 Ons beperkte budget is niet toereikend genoeg om zoveel geld aan een noodzakelijke, maar toch 
risicovolle onderneming te spenderen. 

 We hebben besloten hiervan ter plaatse melding te maken en zodoende de County in overweging te 
geven om dit probleem zelf op een andere en geologisch gezien meer stabiele plaats te realiseren.  

  
Het is uitermate triest dat wij dit project voor de gemeenschap van Awasi niet kunnen voortzetten.  Wij 
moeten ons echter focussen op het primaire doel van de Stichting Steunfonds "Kenya Project". 
Dat is: het geven van een vorm van structurele hulp aan de veelal  jonge weduwen en hun kinderen van de 
LUO-stam in West-Kenia / Afrika, die niet aan hun zwagers of schoonfamilie vererfd willen worden. Dat 
lukt alleen indien zij financieel niet meer van hen afhankelijk zijn (zie website beleidsplan). 
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Natuurlijk blijven wij betrokken bij de gemeenschap en indien zich andere mogelijkheden voordoen, zullen 
wij overwegen deze te steunen. 
 
Problemen met het guesthouse (hotel) in Awasi 
Door de toenemende concurrentie lukt het de weduwen sinds enkele jaren niet meer om het guesthouse 
rendabel te exploiteren. Daarnaast hadden ze de pech van forse waterschade door El Ninõ.  Door gerichte 
giften van donateurs hebben we de schade gedeeltelijk kunnen laten herstellen. 
   
We hebben in juni 2015 de weduwen de kans gegeven uiterlijk in februari 2017 het guesthouse rendabel 
te hebben. Tijdens deze reis maakten we een evaluatie. Afspraak was om bij  onvoldoende perspectief  
voorbereidingen in gang te zetten voor verkoop. 
 
In het guesthouse werken negen weduwen, naast andere personeelsleden zoals  koks, beveiligers en 
chauffeur.  Op het totaal van 1600 weduwen van het Kenya Project is dit een beperkte groep die 
buitenproportionele aandacht en nu ook financiële hulp nodig heeft.  
Het oorspronkelijke doel van het guesthouse was de andere weduwen van de opbrengst mee te laten 
profiteren. Dat lukte de eerste jaren prima, maar inmiddels niet meer. 
Het guesthouse geeft de weduwen veel aanzien en het wordt als gezichtsverlies ervaren wanneer  het 
verkocht zou worden. Emotioneel maakt dit het moeilijk om tot verkoop over te gaan. De werkelijkheid is 
echter dat er maandelijks geld bijgelegd moet worden. Dit werd uit de inkomsten van de waterverkoop 
gehaald. Het is erg jammer om het te moeten constateren, maar het guesthouse gaat steeds verder 
achteruit en nu er geen water meer is, wordt het helemaal hopeloos. 
De conclusie kan dan ook niet anders zijn dan stoppen. Met een verkoop kunnen we o.a.  de weduwen ter 
plaatse ondersteunen  en wordt de overige opbrengst verdeeld over alle projectdorpen voor nieuwe 
projecten  en/of voor onderwijs. 
 
De volgende stappen zijn gezet: 

 Er is uitgebreid gesproken en overeenstemming verkregen met de Keniaaanse bestuur over het 
vervolgtraject. 

 Er komt in Kenia een vergadering in januari 2017, waarbij het bestuur van het guesthouse (Drie 
Kenianen, Rentia  adviseur en Theo penningmeester) een, zoals het nu lijkt, besluit tot verkoop gaat 
nemen. 

 Er is een taxatierapport opgesteld waarmede de waarde van het guesthouse is bepaald. 

 Er zijn gesprekken geweest met de bank. 

 Er zijn gesprekken geweest met het management van  het guesthouse over de gevolgen van een 
eventuele verkoop.  O.a. over het wel of niet overnemen van personeel door een nieuwe eigenaar. 

 Er zijn gesprekken geweest met potentiële kopers. 
 
Helaas lopen dingen niet allemaal zoals wij graag zouden willen. De boorput en het guesthouse hebben 
voor de weduwen en de gemeenschap in Awasi grote betekenis gehad.  Ze hebben zeker bijgedragen aan 
de ontwikkeling van het dorp. 
 
De genoemde problemen maakten onze reis niet eenvoudig.  
Gelukkig blijkt onze kerntaak, te weten bedrijvigheid voor weduwen, prima te verlopen. 
De bijeenkomsten met de coördinatoren en voorzitters van de dertien dorpen leverden zoveel positieve 
reacties op, dat we tevredengesteld huiswaarts zijn gekeerd. 
 
Het was fijn om te bemerken dat Luus, die er al zo vaak was, nu als nieuwe voorzitter van harte 
verwelkomd werd. Voor Lodewijk was het zijn eerste ervaring in Kenia in zijn rol als vicevoorzitter.  
 
 


