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Volop goed nieuws, maar helaas ook slecht nieuws. Omdat slecht nieuws het moeilijkste is om uit
te leggen, beginnen we daar maar mee.
De watervoorziening, die door het Kenya Project in het dorp Awasi is aangelegd, heeft het
begeven. Er heeft vermoedelijk een ondergrondse aardverschuiving plaatsgevonden. De mantel
van de geboorde buis is beschadigd. Omdat de buis 180 meter in de grond zit, moet met een
camera onderzocht worden wat er precies aan de hand is. Dat geschiedt door een Keniaans bedrijf
met veel ervaring. Inmiddels is al duidelijk dat de pomp het heeft begeven. Wij wachten in
spanning af. Een voorzichtige schatting van de kosten bedraagt maar liefst € 8.000,-.
Onder: De kapotte pomp die uit de
180 meter diepe put is gehaald.

Het goede nieuws is o.a. dat de ontwikkeling bij de weduwen om voor zichzelf en hun kinderen te
zorgen duidelijk vooruit gaat. Rentia heeft daar tijdens haar "afscheidsbezoek" weer diverse
voorbeelden van gezien. Zij wilde zelf aan de weduwen uitleggen dat ze als voorzitter met het
Kenya Project stopt en dat het nieuwe bestuur de ingeslagen weg voortzet. Het was een lastig
karwei, want in Kenia zijn ze niet gewend om leiderschap vrijwillig over te dragen.

Er is zowel in Etten-Leur als in Kenia aandacht besteed aan het afscheid van Rentia Krijnen
als vertrekkend voorzitter van het Kenya Project.
Ook het nieuwe bestuur gaat, zoals al jaren gebruikelijk is, minimaal tweemaal per jaar en op
eigen kosten naar Kenia. Het volgende werkbezoek is eind september / begin oktober 2016.
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Volop activiteiten van de vrijwilligers: Dit jaar is het Kenya Project al aanwezig geweest op de
lentefair in Steenbergen, in Etten-Leur bij de expositie Vivat in d’n Hof, de kunstmarkt
Montmartre en het Pleinfestijn bij het Vincent van Goghplein. Ook zijn er kaarsenworkshops en
(tuin)lunches verzorgd. Het winkeltje was twee keer per week open. Daarnaast worden er via
stalletjes boeken verkocht en spulletjes via Marktplaats.

Vanuit de speciale donaties die zijn binnengekomen voor
het door waterschade getroffen guesthouse in Awasi is een
aanvang gemaakt met het herstel. Inmiddels zijn het
restaurant en het halletje opgeknapt. Zoals al eerder
geschreven wordt hier geen projectgeld aan besteed, tenzij
hier aparte giften voor binnenkomen.
Restaurant

Het bestuur vraagt graag uw aandacht voor de onlangs vernieuwde website.
We danken de websitebouwer Wilma Borm voor haar ondersteuning.
Tijdens het brainstormen hierover kwam het bestuur op het idee om het winkeltje een naam te
geven. Het heet nu Duka Matin, wat in de Luo-taal klein winkeltje betekent.
De kernactiviteit van het Kenya Project is en blijft
het economisch onafhankelijk maken van de
weduwen door het opzetten van individuele en
gezamenlijke bedrijfjes. Ook ondersteunen we de
weduwen in behoeften zoals hutten en schoolgeld.
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We zijn druk bezig om fondsen te werven om de plannen voor 2016 te kunnen realiseren (zie
nieuwsbrief 34, voorjaar 2016). Naast de standaardvragen om koeien, waterton met goot en een
nieuwe of gerepareerde hut zijn er nieuwe verzoeken uit Kenia, o.a. door de reis van Rentia in juni.
Voor alle duidelijkheid, aan de weduwen worden geen toezeggingen gedaan. Uw donaties bepalen
of we er wel of geen gevolg aan geven. Er zijn nieuwe aanvragen voor:
€
50,- 10 broedse kippen (10x)
€
70,- verhuur partytenten bij feestjes en begrafenissen (4x)
€ 180,- 20 stoelen voor verhuur bij feestjes en begrafenissen (4x)
€ 1100,- kippenfarm (1x)
€ 2000,- voedselveld (2x)
€ 8000,- herstel watervoorziening voor dorp Awasi (1x)
De meeste belangstellenden, donateurs en vrijwilligers ontvangen de nieuwsbrief op papier.
Wilt u ons uw e-mailadres via info@kenyaproject.nl doorgeven wanneer u deze nieuwsbrief liever
digitaal ontvangt? Hiermee helpt u ons kosten te besparen.
Rentia vroeg haar e-mailadres te vermelden voor mensen die haar nog persoonlijk willen
benaderen. Dat is: krijnenrentia@gmail.com
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