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Beste mede-vrijwilligers en donors van het Kenyaproject,
De voorbije 10 jaren ( van 28 projectjaren) zijn er heel wat taken die bij het Kenyaproject horen en
die door mij zijn ontwikkeld, doorgegeven aan bestuursleden en vrijwilligers. Denk aan het winkeltje,
het secretariaat, penningmeesterschap, PR /PowerPoint naar buiten enzovoort.
Na elke 4 jaren heb ik in Kenya verteld dat ik wederom 4 jaren verder ga als voorzitter.
Nu, na 7 x 4 jaren is de tijd rijp voor mij om alles, ook het voorzitterschap, het opstellen van de
Nieuwsbrieven en het contact met donors door te geven aan
bestuursleden / vrijwilligers.
De bestuursleden van de stichting hebben aangegeven door te
gaan met dit succesvolle project; zowel hier als in Kenia.
Van hen ga je meer horen hoe nu verder te gaan. Wel vroegen
zij me om adviseur te blijven. Na beraad heb ik ‘ja’ gezegd.
In juni a.s. ga ik op de koffie in de vele dorpsgroepen van
weduwen in Kenia. Het lijkt me mooi om de ‘oogst’ te zien van
uw en onze inspanningen van al deze jaren. Er gaan twee
Rentia met haar “oogst”
vriendinnen mee en ook in de volgende reizen, 1 of 2x per jaar
zijn er reeds medebezoekers / vrijwilligers aangemeld. Luus Heeren en Theo van den Bergh , twee
bestuursleden, hebben bewezen dat ze mijn werk in Kenia kunnen overnemen. Dus dat zit ook goed.
Ik hoop dat ieder bovenstaande accepteert en tegelijkertijd vriend(in) blijft van het Kenyaproject.
Er is voor mijzelf nog zoveel moois te doen, ook dichtbij…
Hartelijke groet,
Rentia Krijnen-Hendrikx
Reactie bestuur
Het bestuur begrijpt de opvatting van Rentia, maar vindt het natuurlijk jammer
dat ze er mee stopt. Gezamenlijk is besloten door te gaan met het Kenya project
Etten-Leur. We zijn dan ook blij dat Rentia als adviseur beschikbaar blijft.
Vermeldenswaardig is alvast dat er voldoende gekwalificeerde vrijwilligers zijn
om het bestuur weer uit 5 personen te laten bestaan. Bovendien is Luus Heeren
(inmiddels 20 jaar verbonden aan het Kenyaproject) bereid gevonden het
voorzitterschap over te nemen. De formele overdrachtsdatum wordt 1 juni 2016
omdat het enige tijd vergt alvorens allerlei zaken officieel zijn geregeld.
Het nieuwe bestuur is echter vanaf heden operationeel, daar zullen we in de
volgende nieuwsbericht over schrijven.
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Januari / februari 2016 bezoek Kenia
Eind februari zijn de 2 bestuursleden Luus Heeren en Theo van den Bergh teruggekeerd van hun 4
weken durende bezoek aan de projecten. Ze waren daar met 4 vrijwilligers, Jan Heeren, Corry van den
Bergh, Lodewijk en Ria Vermeulen. Zoals gebruikelijk allen op eigen kosten.
Het was een bijzondere reis, buiten dat het erg warm was, waren overal de sporen van El Niño te zien.
In Kenia had dit als gevolg dat, door de gigantisch regens, er vele overstromingen waren.
Helaas geschiedde dat ook in het guesthouse (pension, hotel) van de weduwen in Awasi waar wij
deels verblijven. In het guesthouse en op het gehele terrein had een halve meter water gestaan.
Daardoor was ook de septic tank overgelopen, met alle gevolgen van dien. Het guesthouse moest
gesloten worden. Pas enkele dagen voor wij arriveerden was het laatste water weg, maar de sporen
waren verschrikkelijk. Totaal niet meer vergelijkbaar met het mooie guesthouse op de website (zie:
www.awasiguesthouse.com) Niet alleen de meubels waren beschadigd, maar er was ook water in de
muren getrokken, waardoor stuclaag / verf eraf kwam. In het trappenhuis en de slaapkamers waren de
pvc vloertegels los gekomen. Er waren enkele noodreparaties gedaan, maar het was om te huilen.
De totale herstelkosten worden op ongeveer € 20.000,- geschat. Helaas, geen verzekering die het dekt
en de weduwen noch wij beschikken over geld om dit te herstellen. Alleen als er donors zijn die hier
gericht geld voor sturen, kunnen we kijken of het guesthouse nog te redden valt. Anders moeten we
overwegen om het te verkopen.

Muur livingroom
Vloer trappenhuis
Muur restaurant
Gelukkig had de regen op andere plaatsen weer een
hele gunstige invloed. Op sommige stukken grond
stond meer gewas dan we ooit hadden gezien.
Al met al was het een mooie reis, waarbij de weduwen
trots toonden wat er allemaal met de ontvangen gelden
was gedaan. Voor ons
betekende dat veel
veldbezoek. Er werden
37 dorpjes bezocht en
ruim 1300 km gereden.
Natuurlijk moest er ook
Prachtig veld op het arme Mageta eiland
veel gelopen worden
om de (soms erg slecht bereikbare) plaatsen te bezoeken. Ter afronding
werd er in ieder hoofddorp onder een boom “vergaderd”. Daar werden de
resultaten besproken van bv: microfinanciering,
landopbrengsten, eetcafé- en bakovenverkopen.
Ook werden de benodigde gegevens geleverd
zoals: facturen van land, koeien, regentonnen
schoolgeld enz.
Op het volgende blad vindt U een de
persoonlijke impressie van de reis van Ria
Vermeulen.
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Het doel van mijn reis:
- zien en beleven wat het Kenyaproject inhoudt, waar het uiteindelijk allemaal om draait.
- weduwen een bestaan geven in vrijheid .
We hebben veel groepen weduwen ontmoet en bezocht in hun lemen hut, zonder toilet wel ergens een
gat in de vloer (buiten een hokje van geroeste golfplaten) geen stromend water, (water moest gehaald
worden met grote emmers op hun hoofd, soms dicht bij meestal niet zo dicht bij), vaak geen ramen,
soms al een klein lichtje van zonnecellen, maar wat gastvrij, haast overal stond warm water klaar
voor de thee, en wat lekkernijen in de vorm van een soort oliebollen en pannenkoekjes.
Aan ons was het om flink te eten, iets wat voor ons weer moeilijk was omdat we flink moesten
oppassen met eten en drinken omdat onze darmen daar niet zo goed tegen bestand zijn.
We hebben dan ook allemaal wat darmproblemen gehad .
De weduwen waren trots op hun hut (soms gebouwd door het project
vaak gerenoveerd met geld van het project) trots op hun erf, hun
schamele kipjes of soms trots op hun koe of geit afkomstig van het project.
We hebben stukken land gezien, via het
project gekocht, waar ze gezamenlijk
rijst, suikerriet groente en veel maïs op
verbouwden. En dan in die hitte, -we
waren er in de warmste periode van het
jaar-, lokale mensen staan dan ook
vroeg op en doen het werk in de vroege
uurtjes. De vrouwen zijn trots op hun kinderen die haast allemaal
naar school gaan, ook gaan er kinderen naar de secondary school
een soort voortgezet onderwijs.
Het project draagt hier heel veel aan bij, wat als een groot
geschenk wordt gezien. De vrouwen straalden een kracht en
zelfrespect uit en toonden veel saamhorigheid en tevredenheid, kom
daar hier eens om. Het beetje wat de vrouwen hadden wilden ze met
je delen, we hadden soms het schaamrood op onze wangen.
Ik weet nu waar we voor bezig zijn, het project voor de weduwen
van de Luo stam in Kenia.
Hartelijke groet Ria Vermeulen

Wist U;
 dat er 270 kinderen van uw giften dit jaar naar de middelbare school gaan;
 dat ongeveer de helft daarvan meisjes zijn, hetgeen heel bijzonder is in Afrika;
 dat door uw giften 120 kinderen examen kunnen doen in klas 8, zodat ze straks de kansen hebben
om door te leren;
 dat de moeders in Kenia daarvoor “erokamano” zeggen (Veel dank);
 dat... de organisatie in Kenia een prachtig feest had georganiseerd omdat Luus Heeren 20 jaar
vrijwilliger en rechterhand van Rentia was. Chapeau Luus!!!
 dat u op onze website het gehele financiële verslag van 2015 kunt zien;
 dat u als lid van de Rabobank West-Brabant ons financieel kunt steunen door op ons te stemmen
tijdens de clubkascampagne van 6 t/m 18 april;
 dat El Niño zorgt voor opwarming van het zeewater langs de evenaar in de oostelijke Stille
Oceaan. Dit heeft effecten voor het weer in grote delen van de wereld. O.a. zware regens in Kenia.
 dat het Kenyaproject een ANBI is en dat daarmede Uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
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Tijdens onze reizen inventariseren we de wensen, maar geven uitdrukkelijk aan dat er slechts beperkt
geld is en dus zeker niet alle verzoeken worden gehonoreerd.
Indien iemand geld doneert voor een specifiek doel, dan verzoeken wij U dat erbij te vermelden.
Die donatie zal dan gelabeld worden aan dat doel en niet ergens anders voor worden gebruikt.
Plannen in Kenia voor 2016
De genoemde getallen zijn de aangepaste streefgetallen, na het bezoek, voor de 13 dorpen:
€
50,geit (enkele)
€
75,regenton en dakgoot (39x)
€ 100,schoolgeld middelbare school, gemiddeld voor 1 kind (270 kinderen)
€ 125,hut-renovatie (13x)
€ 180,20 stoelen voor verhuur (3x)
€ 200,koe (26x)
€ 250,nieuwe hut voor jong gezin weduwe (13x)
€ 850,ovenproject ( 2x)
€ 1000,4 ossen met ploeg (1x)
€ 2000,coöperatieve voedselvelden (2x)
Daarnaast wordt het guesthouse deels hersteld, wanneer daar specifieke donaties voor komen.
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