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Het is een bewogen jaar geweest voor het Kenya 

Project. Omdat Rentia Krijnen en Wim Vermunt 

zich terugtrokken uit het bestuur, is het aangevuld 

met nieuwe bestuursleden vanuit het 

vrijwilligersbestand. Ik ben voorzitter geworden en 

heb daarvoor van velen fijne reacties mogen 

ontvangen, waarvoor dank. Ik ben blij dat we met 

de enthousiaste vrijwilligers en het nieuwe bestuur 

dit mooie project hebben kunnen voortzetten. 

Ook in Kenia ben ik tijdens mijn eerste reis als 

voorzitter hartelijk ontvangen door de coördinatoren en voorzitters. Wij kennen elkaar al vele 

jaren,  dus voor hen ben ik een vertrouwd gezicht. Het was mooi om te zien dat de leiding 

van Kisumu-west als verrassing gekleed in een nieuw uniform voor de vergadering aankwam 

in Nyamonye. 

Luus Heeren 

 

Dit jaar zijn we twee keer in Kenia geweest. In september/oktober zijn er met de leiding  

hernieuwde afspraken over de samenwerking gemaakt. Bij de wensen die zij hebben, gaan 

we kijken welke wij met de donaties kunnen ondersteunen. We gebruiken daarvoor 

onderstaande volgorde: 

1) Core business (kerntaak): Wat hebben de weduwen nodig om in de toekomst een 

zelfstandig bestaan op te bouwen (zelfredzaamheid)? Wij denken hierbij aan 

bedrijfjes. 

2) Necessary: Welke zaken zijn noodzakelijk om de weduwen en hun kinderen een beter 

leven te geven? Denk aan hutten, regentonnen en scholing. 

3) Nice to have: Wat is fijn om erbij te hebben? B.v. muskietennetten, dekens. 

Echter, wanneer donateurs gericht geld schenken, wordt het daarvoor gebruikt. B.v. voor 

hutten of schoolgeld. Bovendien gaan de hoofdcoördinatoren Florence en Anne de grotere 

hulpvragen onderbouwen met meer achtergrondgegevens. Zoals velen al weten, vragen we 

ook een eigen bijdrage aan de weduwen. Door de gemaakte afspraken over de  communicatie 

kwamen we met een positief gevoel terug in Etten-Leur. 

 

Dankzij schenkingen van vele donateurs en de 

winkelopbrengsten t/m november 2016 zijn ook dit 

jaar weer mooie projecten gerealiseerd in Kenia. 

€   5.055,-: Coöperatieve voedselvelden 

€   1.048,-: Stal, 4 ossen en ploeg 

€   7.117,-: Hutten, dakgoten en regentonnen 

€   4.732,-: Koeien, kippen en geiten 

€ 16.484,-: Schoolgeld 

€   1.823,-: Herstel guesthouse 

€   2.600,-: Aanschaf nieuwe waterpomp 

€   2.300,-: Vergoeding coördinatoren en  

         computerleraren 
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Vrijwilligersbijeenkomst met verslag van de 

bestuursreis september/oktober: 

Op 13.11.2016 heeft Luus de vrijwilligers-

bijeenkomst feestelijk geopend door het 

nieuwe naambordje van het winkeltje te 

onthullen. Duka matin betekent in de Luo-taal 

klein winkeltje.  

Daarna zijn de vrijwilligers gastvrij ontvangen 

door Riet van Breugel, een van de vrijwilligers. 

Bij haar thuis vond een presentatie plaats over 

de laatste bestuursreis, waarbij o.a. aandacht 

is besteed aan de problemen met het water en 

het guesthouse in Awasi. We werken er hard 

aan om het guesthouse-probleem in 2017 opgelost te hebben. Helaas is het ons ook met de 

nieuwe pomp niet gelukt om de watervoorziening te herstellen. Het bestuur heeft dit bij de 

chief van het dorp onder de aandacht gebracht en hoopt dat deze zijn verantwoordelijkheid 

neemt. We zijn bereid om hierin een rol te spelen, maar niet meer de hoofdrol.  

De geologische en financiële problemen blijken hiervoor te groot te zijn. 

 

Inmiddels zijn de eerste wensen voor 2017 vanuit de weduwen ingediend. Het meest 

dringend is op dit moment hun verzoek om bij te dragen aan het schoolgeld. Voor het 

schooljaar 2017 moet dit eind december betaald zijn aan de scholen. In Kenia begint het 

schooljaar in januari. Alleen de eerste klas van de middelbare school begint in februari. We 

hebben nog niet voldoende middelen om aan alle verzoeken te voldoen. 

 

Overzicht van de binnengekomen wensen: 

€      20,- Diploma voor groep 8 (92 keer) 

€      35,- Schapen (16 keer) 

€      50,- Broedse kippen per 10 stuks (6 keer)  

€      75,- Regenton met goot (50 keer)  

€    100,- Geiten die meer melk geven (10 keer) 

€    100,- Schoolgeld 1e, 2e en 3e klas middelbare school (192 keer)  

€    150,- Schoolgeld 4e klas (61 keer) 

€    200,- Koeien (30 keer) 

€    250,- Nieuwe hut of 2 reparaties (40 keer)  

€    600,- Stoelen 20 stuks als verhuurbedrijfje (4 keer) 

€ 1.000,- Tent als verhuurbedrijfje (4 keer)  

€ 1.100,- Ossen 4 stuks, ploeg en stal (3 keer)  

€ 1.250,- Kippenfarm met 30 kippen (2 keer)  

€ 3.000,- Coöperatief voedselveld (3 keer) 

 

Het volgende werkbezoek van het bestuur is in januari/februari 

geboekt. Zoals gebruikelijk op eigen kosten.  

De plannen die er nu liggen, kunnen dan nog worden bijgesteld. 

U wordt daar met de volgende nieuwsbrief in het voorjaar van 

op de hoogte gebracht.  

In januari zal het financieel verslag over 2016 op de website 

worden geplaatst. Daar kunt u via het actueel nieuws ook het 

laatste reisverslag vinden van september/oktober 2016. 

 

Hierbij bedanken wij eenieder die het project steunt. Met name 

de vrijwilligers, de donateurs en de bezoekers van duka matin.  

 

 

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2017. 

 

 


