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                       KERSTBRIEF 2015 

nieuwsbrief nr 33 

 

In deze 3
e
 nieuwsbrief vindt u wat er dit jaar in Kenia bij ons Bedrijven-project weer is bereikt. Wat de 

(jonge) weduwen gedaan hebben met uw donaties om hun toekomst met de kinderen vorm te geven. U weet 

na zoveel jaren  al wel dat deze 20-ers en 30-ers, als ze weduwe worden, nooit meer mogen trouwen, tenzij 

de zoveelste vrouw worden van hun zwager(s); broers van haar man. Voor degenen die dit niet willen is dit 

project bestemd…. 

Maar vooral vindt u hier een korte-termijn-wens: “kan het project-schoolfonds weer bijdragen aan de hoge 

kosten ( tussen 50 euro en 180 euro) voor onze middelbare schoolkinderen”? Een deel van deze bedragen 

van klas 1 t/m 4 betalen de moeders al zelf, wij proberen voor 200 kinderen, ( 100 jongens, 100 meisjes) dit 

aan te vullen  Eind  december sturen we dit op voor het nieuwe schooljaar in januari 2016…. 

Dit project is breed bekend geworden in Kenia en er zijn aanvragen bij de projectleiding gekomen van 

weduwen in andere dorpen . Maar dit jaar en in 2016 breiden we niet uit. De helft van de 14 projectdorpen 

kan vooruit met coöperatieve bedrijven. Bij de andere 7 werken en sparen wij hier donaties om coöperatieve 

voedselvelden te kopen, eetcafés, een naaiatelier of groter kippenhok  te bouwen, al naargelang hun eigen 

wensen…. 

We vragen hen  ook om zelf wat geld bij te leggen bij de bouw, o.a. van de winsten van microfinanciering 

of om eigen projectjes op te zetten wat ze ook doen.  

Individuele projecten zijn:  de ruim 400 koeien die al honderden kalveren/nieuwe koeien gaven en de bouw 

van ruim 850 hutten. In alle dorpen komen er nieuwe weduwen bij dus voor  deze laatste 2 projecten  sparen 

wij hier tot we er 14 van beiden kunnen opsturen. Onze winkelinkomsten dragen hier stevig aan bij maar 

ook donaties van donors en instellingen/bedrijven. 

Mooi en inspirerend vinden wij dit alles als we dat ter plaatse horen en zien in de verslagen van de 70 

groepen die onder deze 14 hoofddorpen vallen. Zoals komende januari wanneer 6 vrijwilligers weer op (zelf 

betaald) werkbezoek gaan bij de projecten. 

U vindt hier ook een  dankwoord van de projectdeelneemsters die we  publiceerden  in de Bode van E-L en 

tevens de nieuwe plannen voor 2016….. 

 

Wij wensen u als team vrijwilligers mooie Kerstdagen en een goed en gezond nieuw jaar waarin we 

hopen u weer te ontmoeten in ons winkeltje en de open tuin.  

 

Rentia Krijnen-Hendrikx, voorzitter Kenyaproject Etten-Leur 

 

Gerealiseerde projecten van donaties t/m november in  2015: 

€  2.470,-  Coöperatieve voedselvelden     € 15.633,-  Schoolgeld  

€  2.611,-  2 Bakovens e.a. kleine projecten   €   3.800,-  Visvijver   

€  9.132,-  Hutten, dakgoten, regentonnen   €   3.400,-  Kippenfarm 

€  2.693,-   Lonen computerleraren , 3 coördinatoren  €      320,-  Medicijnen 

€  7.552,-  Koeien, kippen, geiten 

 

TOTAAL: € 47.701,-  ( daar komen december-donaties voor schoolgeld nog bij) 

STICHTING STEUNFONDS KENYAPROJECT 
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WIST U: 

 

--dat wij in elk dorp iets voor de 

gemeenschap doen om jaloezie te 

voorkomen op de weduwen en hun 

bedrijfjes? Zo hebben we in 2015 via 

speciale donaties ervoor gezorgd dat in 

Nyamonye het ‘Home voor 50  

gehandicapte kinderen’ kansen krijgt om 

zelf verder te kunnen. Een visvijver en een 

groot kippenhok moeten hen hiervoor 

kansen geven… 

 

--dat we zo in de 27 jaren al gebouwd 

hebben: 2 scholen, 7 scholen voorzien 

hebben van gestuurde computers uit 

DWW Teteringen, 7 (ondiepe= 

shallowwells ) waterputten gebouwd,  

deel gemeenschapsgebouwen in Ahero en 

Masogo, groot waterproject  gerepareerd  

in Awasi, elektriciteit voor een  

meisjeskostschool? 

 

--dat we stimuleren dat Kenianen  bij hun 

eigen regering aankloppen voor 

scholenbouw ( is 2x gelukt) en donaties 

zoeken bij rijke landgenoten en 

stichtingen…. 

 

--dat wij de gekozen weduwen 

/coordinatoren in de 14 dorpen in 2015  

niet meer betaalden  want dat doen zij nu 

zelf? Twee jaren hebben we bij elk bezoek 

hen hierop voorbereid. Nu worden 

reiskosten en soms een presentje (ook in 

natura) gegeven aan de coordinator en 

voorzitter van een hoofddorp,  door alle 

leden betaald. Dit doet men van het 

lidmaatschapsgeld, opbrengst van bijv het 

stoelenverhuur-project en wat zij maar 

bedenken… 

 

--dat: 10 vrouwen in Reru van hun kapitaaltje, inclusief opgebouwde rente, dit jaar 10 schapen gekocht 

hebben en dat ze  verder zijn  gaan werken met de overgebleven 380 euro als startkapitaal?  Elk 38 euro 

waarmee je in Kenia veel kunt doen. Daarnaast heeft deze groep de eigen winsten van dit startkapitaaltje 

gebruikt voor voedsel en/of voor schoolgeld…. 

 

--dat u de opening van onze 20
e
 kunstexpositie op 13 mei 2016 ’s avonds door mevr H Vliegenthart, 

directeur Nieuwe Nobelaer,  alvast kunt noteren? 

 

--dat onze bestuursleden in januari naast onderstaande, nog  specifieke plannen/wensen   meebrengen?  

€      100,- Middelbare schoolgeld voor 200 of meer kinderen ( € 5.200,- is er al) 

€      850,- Bakoven (2x) 

€      250,- Hut (13x = 3250,-) 

€        75,- Regenton en dakgoot ( 13x = 975,- ) 

€      200,- Koe (13x = 2600,-) 


