Reisverslag werkbezoek 17-09-2018 tot 04-10-2018 naar Kenia door voorzitter Luus Heeren,
vicevoorzitter Lodewijk Vermeulen en penningmeester Theo van den Bergh:
Om met de conclusie te beginnen; wat is het fijn om te ervaren dat de aanpak om de weduwen te
ondersteunen zulke goede resultaten oplevert. We zijn heel enthousiast teruggekomen van dit
werkbezoek. Wat zijn veel groepen weduwen gegroeid in hun zelfredzaamheid, hun samenwerking,
hun verantwoordelijkheidsgevoel. In dit verslag de hoofdpunten.
We hebben alle 15 dorpen bezocht. In Kisumu-oost samen met Florence, de hoofdcoördinator en
Olga, die haar in maart gaat opvolgen wanneer Florence met pensioen gaat. In Kisumu-west met
hoofdcoördinator Anne.
In alle dorpen vormen zang en dans een onderdeel van onze ontmoetingen. Enkele filmpjes worden
binnenkort op de website geplaatst bij “Actueel Nieuws”. Dat is echt om blij van te worden. In de
vergaderingen met de weduwen hebben we meestal dezelfde opbouw. Luus opent de vergadering
en vraagt na hoeveel weduwen per sub-parish zijn ingeschreven, hoeveel actief en we tellen hoeveel
er aanwezig zijn. Dit om in de loop van de jaren de ontwikkelingen te kunnen volgen. De parish
verstrekt alle technische en financiële verslagen aan ons. Naar aanleiding daarvan stellen wij vragen.
Lodewijk stelt bovendien de vragen die we hebben voorbereid aan de hand van onze aantekeningen
van het vorige bezoek. Wat gaat er goed? Welke opbrengst hebben de bedrijven opgeleverd? Tegen
welke problemen lopen ze aan? Dan bespreekt Theo de microfinanciering en het schoolgeld.
Tenslotte komen de niet behandelde onderwerpen aan de orde. Luus sluit
als voorzitter de vergaderingen, gemiddeld na 1,5 uur.
Bijzonderheden:
- In Awasi bleken alle waterbronnen niet meer te functioneren. Een
stad met 10.000 inwoners was afhankelijk van door tankwagens
aangevoerd drinkwater. We hebben ter plekke besloten hierin
een helpende hand toe te steken. Zuiver drinkwater is immers van
levensbelang. Onze kapotte waterput hebben we opnieuw laten
uitboren met zware apparatuur. Dit heeft nogal wat voeten in de
aarde. Het kostte € 4500,- en dan moet er nog wel meer gebeuren
voor het water ook beschikbaar en zuiver is. De tank waarin het
wordt opgeslagen moet nog worden schoongemaakt. Het geld dat
we hiervoor kwijt zijn, gaat nu ten koste van andere hulpvragen
die de vrouwen hadden.
-

Op aandringen van Florence en Olga zijn we toch ook bij Nduru op
bezoek gegaan. De laatste keren waren we niet tevreden hoe zij
de zaken aanpakten en zich aan afspraken hielden. Hierop zijn ze
flink aangesproken. Wat een verrassing om te zien hoe goed de verbeteringen waren. Ze
toonden bovendien de opbrengsten van de bedrijven. Ook hebben ze niet-actieve
weduwen uit de groep gezet en wordt er beter samengewerkt.
-

In Kogola en Madiany, waar we vorig jaar gestart
zijn, blijkt de gestarte microfinanciering uitstekend
te werken. Zodra de weduwen gedurende twee
jaar hebben laten zien geschikte groepsleden te
zijn, komen ze in aanmerking voor schoolgeld, een
huis of vee. Ook hier weer uitgelegd dat onze
ondersteuning uiteindelijk moet leiden tot
zelfredzaamheid en dat daarom de nadruk ligt op
bedrijfjes waarbij ze zelf winst genereren, zodat
wij na vijf jaar kunnen terugtreden.
Links: De nieuwe weduwengroep in Kogola

-

Op Mageta kregen we het vreselijke nieuws te
horen dat een van de weduwen door een
krokodil was opgegeten. Ze was zich bij avond
zich gaan wassen in het Victoriameer.
Rechts: Mageta gelegen in het Victoriameer

-

In diverse dorpen vertellen weduwen dat ze
sociaal in aanzien zijn gestegen doordat ze nu
een huis hebben, soms vee en dat hun
kinderen studeren. Ze willen ons graag hun
(schamele) bezittingen tonen, dan hebben ze
immers bezoek van blanken en dat verhoogt
hun aanzien in de gemeenschap. Voor ons onbegrijpelijk.
-

De afbouw van de oudste
twee dorpen Ahero en Awasi
lijkt voorspoedig te gaan.
Ondanks dat wij minder
bijdragen, gaan ze op eigen
kracht door. Daarom
reduceren we met ingang van
2019 ook onze financiële
bijdrage in Nyamonye en
Masogo. Met hoe er nu
gewerkt wordt, moet hun
zelfstandigheid uiteindelijk
wel bereikt worden.
Links: Vergadering in de
nieuwe tent van Awasi

-

Natuurlijk zijn we ook op diverse plaatsen
de voedselvelden, kalf overdrachten,
hutten en dergelijke gaan bekijken. Een
nieuwe ontwikkeling is het verhuren van
een tent en stoelen. Omdat alle feesten
en partijen (begrafenissen) in de buiten
lucht onder de felle zon plaatsvinden, is
daar een grote vraag naar. Inmiddels
hebben we die voor een viertal dorpen
aangeschaft. We bekeken hoe het
transport, onderhoud, opslag enzovoorts
is geregeld. Om het bouwen eens mee te
maken hebben we bovendien zelf een
tent geplaatst. Rechts: Alendu tent

-

Met de voorzitters en coördinatoren van de zowel Kisumu-oost als Kisumu-west hebben we
een vergadering gehad, gericht op de gewenste ondersteuning in 2019, zodat we onze
plannen daarop kunnen richten.

Het volgende werkbezoek is gepland voor januari / februari 2019

