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 Nieuwsbrief  31 (Voorjaar 2015) 
  

Onze eerste Nieuwsbrief van dit jaar bezorgt u weer veel nieuws uit Kenia. De projectdorpen diep 

in de velden van West-Kenia, zijn bezocht door twee van onze bestuursleden en partners; allen 

vrijwilligers. Op de binnenpagina’s vindt u wat zij o.a. zagen en hoorden. Onderaan deze pagina 

vindt u de projecten die in 2014 gerealiseerd zijn. Uw donaties daarvoor zijn investeringen met 

economisch en maatschappelijk rendement in de samenlevingen in de diverse dorpen. Ook in de 2 

nieuwe projectdorpen, met 7 kleine dorpjes waar de jonge weduwen wonen, zien we al wat 

vooruitgang en enthousiasme over de geboden kansen om uit de armoede te komen… 

Op vrijdagavond  1 mei wordt de 19
e
  expositie Kunst in d’n Hof geopend waarbij mogelijk een 

Keniaans echtpaar aanwezig is. U vindt de uitnodiging hiervoor op de achterpagina: welkom! 

Ook in 2 weekends in september doet mijn tuin mee als locatie voor de Open Atelierroute … 

Als u lid bent van de Rabobank dan kunt u tussen 2 en 14 april elk  2  stemmen geven op ons 

Kenyaproject Etten-Leur. We ontvangen dan een bedrag om de 2 exposities  mogelijk te maken. 

Vrijdagavond 22 mei zullen onze vrijwilligers 2 kramen bemensen op de Franse markt in Leur. Hier 

brengen we diverse cadootjes/produkten uit Kenia in de verkoop voor ons project. Daarnaast 

werken de vrijwilligers hard in ons nieuwe winkeltje naast mijn huis voor de aankoop van koeien in 

Kenia. Tot ons plezier loopt dit op woensdag en zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur 

buitengewoon goed! 27 Maart bespreken we als 22 vrijwilligers het werkbezoek aan Kenia en het 

programma van dit lopende jaar. 

In de tuin kan elke dag, op afspraak, een Tuinlunch verzorgd worden voor uw verjaardag, groep, 

organisatie, vriendenclub enz. door onze vrijwilligers.Opbrengst voor het project. 

Tot zover, voor meer nieuws zie:  www.kenyaproject.nl  

                                                                                                                    Rentia Krijnen-Hendrikx  

                                                                                                                                           Voorzitter 

Gestuurd voor projecten naar  Kenia in 2014 

€ 12.445,00  aankoop grond 
  € 21.917,58  onderwijs voor  310 kinderen van weduwen  

€ 9.110,00  hutten / dakgoten / watertanks 

€ 269,00  micro financiering in 2 nieuwe dorpen, 

€ 1.895,85  staaroperaties / medicijnen / muskietnetten 

€ 1.112,83  auto-kilometers voor projecten in Kenia  

€ 7.594,00  één jaar lokale salarissen voor 22 projectmedewerkenden (laatste jaar)  

€ 3.869,00  koeien en stallen  
  € 2.380,00  ossen, ploegen, stallen  
 De lokale salarissen worden in 2015 fors 

minder. De groepen gaan de coördinatoren 

en de landbouwleraar nu zelf betalen.    

De winkelinkomsten zijn nu voor koeien. 

€ 1.411,35  diverse kleine projecten  
 € 1.532,00  broodbakovens  
 € 643,00  naaimachines 
 € 39,00  winkeltje  
 € 64.218,61  Totaal naar Kenia 
  

STICHTING STEUNFONDS KENYAPROJECT 

      

http://www.kenyaproject.nl/
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OP PAD IN KENIA   

Via de in 2012 aangelegde boorput in Awasi hebben 

de weduwen in 2014 ruim 8 miljoen liter water 

verkocht (prijs per liter € 0,0022).  

Ook dit geld wordt volledig ingezet voor de weduwen 

in vooral de nieuwe dorpen in Kenia. 

 

 

 

 

 

 

In januari / februari hebben 2 bestuursleden (met 

hun partners die ook vrijwilligers zijn) maar liefst 

49 subdorpjes bezocht. In totaal werd er 1727 km 

afgelegd, zittend op een bankje van de  overkapte 

Toyota pick-up. 

 

Op de goede wegen haal je een gemiddelde snelheid 

van 50 km, maar in het veld maximaal 20 km (soms ga 

je lopend sneller dan met de auto). Dat alles bij een 

temperatuur van tussen de 36 en 38 graden, maakte 

deze reis zwaar. Toch zijn Luus & Jan Heeren en Corry 

& Theo van den Bergh voldaan teruggekomen van 

hetgeen ze allemaal gezien en gehoord hebben.  

Er wordt weer een PowerPoint presentatie van gemaakt 

en op aanvraag kan deze aan groepen worden vertoond.  

 

Chapati eten onderweg in een foodkiosk 

 

In januari is de 

eerste koe, van 

de opbrengsten 

van de nieuwe 

winkel, 

geschonken aan 

de weduwen 

van Bondo.   

 

 

 

Het bakken van brood loopt inmiddels op 3 plaatsen erg goed.  

De smaak is prima en de verkoop door de weduwen 

verloopt  goed. 

 

Ook in Kenia komen kleine wervelstormpjes voor. 

Onze bestuursleden ondervonden het deze reis zelf.  

Binnen enkele seconden was een deel van het dak van 

een hut afgeblazen en een grote watertank vloog een 

10-tal meters door de lucht.  Schade  € 200,- Voor ons 

allemaal te overzien, maar voor de weduwe en haar 

jonge gezin  een ramp.  
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 Het is duidelijk dat de weduwen 

zelfstandig stappen voorwaarts 

maken. Op een enkele plaats ontstaat 

een kippenfarm van eigen inkomsten 

(rechts). 

 

(links) Een stuk land dat gekocht wordt, moet 

eerst worden ontdaan van allerlei bosschages en 

op sommige plaatsen ook van heel veel stenen.  

 

Toch ontstaan er dan vruchtbare gronden waar 

bijvoorbeeld suikerriet op groeit (rechts). 

 

Soms zien wij westerlingen iets niet echt als 

een verbetering, zoals dit bankstel in de hut. 

Maar als je bij een enkele 

weduwe plotseling een 

zonnepaneeltje en 

in de hut een 

spaarlamp ziet, dan 

merk je dat 

veranderingen heel 

snel kunnen gaan. 

 

Handgemaakte kaarten zijn ook in Nederland in om te maken. Wij vonden in Kenia prachtige 

kaarten gemaakt met blik en draad. We hebben er enkele meegebracht voor de echte liefhebber.  

   

 

  



Email : info@kenyaproject.nl             ANBI (RSIN/fiscaalnr): 8058.82.662  website www.kenyaproject.nl 

Bank:  NL45RABO0114818339    tnv Stg. Steunfonds Kenya  Etten-Leur                                     K.v.K. nr. 41107227  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plannen in Kenia voor 2015: 

€ 1000,-  ¾ acre voedselveld in Siaya 

€ 1750,- 1 acre voedselveld in Bondo ( 2x gevraagd) 

€ 1150,- kippenhok, ren, kippen in Katito 

€   250,- naaimachine in Nduru  

€   125,-  hut-renovatie ( 5x nodig)  

€   250,-  nieuwe hut voor jong gezin weduwe ( 13x nodig) 

€ 5000,-  stuk grond/voedselveld + eetcafee in Katito  

€   180,- 20 stoelen voor verhuur in Katito 

€   650,- ondiepe put in Obambo  

€   850,- ovenproject ( 2x gevraagd) 

€   100,- schoolgeld middelbare school, gemiddeld voor 1 kind                                                     

 

 

Uitnodiging: 
 

KUNST IN D’N HOF 

OPENING 1 MEI 2015  
 

Om 19.30 UUR door:  
 

Ida van Warmerdam-Winnubst 
  

STATIONSSTRAAT 60   ETTEN-LEUR 
 

EXPOSANTEN: 

  INE JORDANS     beelden 

  JAN MULDERS     beelden 

  ELS TIMMERS     beelden 

  MARIJKE VENGHAUS   schilderijen 

  BEN VERSCHUREN    dichtspiegels 
 

MUZIEKENSEMBLE: the old-fashion-quartet 

 

      Open: v.a. 2 mei t/m 10 mei elke dag van 12.00 tot 17.00 uur 

 
 


