STICHTING STEUNFONDS "KENYA PROJECT"
Mw. L.M.Heeren-van Nispen
Kerkstraat 53
4871 EB Etten-Leur
Tel:076 - 5020669 b.g.g. 06-30311406

Verkoop curiosa en tweedehands
Stationsstraat 60
4872 TD Etten-Leur

NIEUWSBRIEF 37
april 2017
Er is weer veel te vertellen na ons werkbezoek van 30 dagen in Kenia. We hebben met z’n
vieren (Luus Heeren, voorzitter; Theo van den Bergh, penningmeester; de beide partners en
vrijwilligers Jan en Corry) alle hoofddorpen en vele subdorpen bezocht. Mooi om te zien dat er
telkens weer vooruitgang wordt geboekt.
Door de inkomsten uit de bedrijfjes kunnen sommige
weduwen al een tweede kind of zelfs een derde kind
naar school laten gaan. Trots laten de vrouwen hun
omgeploegde land zien. We hebben vele stukken land
gezien, die zodra de regen valt, ingezaaid kunnen
worden. De maïs, gierst en bonen kunnen dan al na
drie à vier maanden geoogst worden. De groepen
weduwen eten hier met hun kinderen zelf van en
overschotten geven een mooie winst op de markt.
De microfinanciering laat ook leuke resultaten zien.
Als voorbeeld: een groepje weduwen heeft een kleine kippenfarm kunnen realiseren.
Op dit moment is het zo droog in Kenia dat het voor de
ossen niet te doen is om te ploegen. Hier zie je de
creativiteit van de vrouwen. De ossen van de
ploegbedrijven zijn verdeeld omdat het wel te doen is om
één os in leven te houden. Het is bewonderenswaardig
hoe deze sterke vrouwen stand houden in deze moeilijke
omstandigheden. Moesten we vorig jaar berichten over
wateroverlast, nu is het de enorme droogte, die ook
internationaal veel aandacht krijgt. We zagen vrouwen in
een droge rivierbedding gaten graven en het laatste
beetje modderig water met een lepel in een jerrycan doen.
De weduwen hebben zich nu zover opgewerkt dat ze wel over
wat water beschikken, al moeten ze er soms ver voor lopen om
het te kopen. Toch kwamen er hulpvragen om handgegraven
putten en een machinaal geboorde diepe put. Water blijft een
eerste levensbehoefte. Het bestuur wil eerst onderzoeken wat
de technische en financiële mogelijkheden zijn. Om putten te
kunnen realiseren zal er eerst plaatselijk worden onderzocht
welke plekken geschikt zijn en zal deze grond moeten worden
aangekocht. Omdat dit nog even kan duren, hebben we alvast
enkele 6000-litervaten opgenomen in ons jaarplan. Deze
kunnen worden geplaatst waar een dak beschikbaar is. Er komt
een gootverbinding, een putje en een tapkraan. Eromheen
wordt gemetseld om diefstal te voorkomen.

Tijdens dit werkbezoek hebben we nogmaals uitdrukkelijk gesproken over de drie prioriteiten,
die we aan de hulpvragen koppelen. De zelfredzaamheid wordt het best bevorderd door de
kleine bedrijfjes (1e prioriteit). Een weduwe komt voor schoolgeld (2e prioriteit) voor één kind
tegelijk in aanmerking met als voorwaarde een actieve werkhouding van haar binnen een
bedrijfje. Ook kwamen er hulpvragen voor de 3e prioriteit. We hebben uitgelegd dat we hier
alleen geld voor kunnen sturen als donateurs hier gericht geld voor schenken. Denk hierbij
aan muskietennetten á € 4,-, oogbehandelingen à € 80,-, HBO/universiteit en medicijnen.
Deze gesprekken met de voorzitters vinden buiten plaats, waar mogelijk onder een boom.
Hieronder een overzicht van de actuele stand van zaken omtrent de hulpvragen 2017 naar
aanleiding van ons werkbezoek in januari en februari. Overigens is het volgende werkbezoek
gepland in oktober 2017. De tickets van Luus, Theo en Lodewijk zijn al geboekt. Zoals u weet
worden de reis- en verblijfkosten door het bestuur zelf betaald.

Aangepast jaarplan 2017:
met als uitgangspunt een eigen bijdrage van de weduwen van 10%

€ 20,- Diploma voor groep 8 (100 x)
€ 34,- Dakgoot met regenton bij de hut (60 x)
€ 35,- Schapen (10 x)
€ 50,- Broedse kippen per 10 stuks (1 x)
€ 50,- Geiten (10 x)
€ 120,- Geiten die veel meer melk geven (2 x)
€ 100,- Schoolgeld 1e, 2e en 3e klas VO (200 x)
€ 150,- Schoolgeld 4e klas VO(70 x)

€ 200,- Koeien (20 x)
€ 250,- Nieuwe hut of 2 reparaties (30 x)
€ 800,- Watertank 6000 liter (2 x)
€ 850,- Broodbakovens (2 x)
€ 1.350,- Verhuurbedrijfje tent met 50 stoelen (2 x)
€ 1.100,- Ossen 4 stuks, ploeg en stal (2 x)
€ 1.250,- Kippenfarm met 30 kippen (2 x)
€ 3.000,- Coöperatief voedselveld (5 x)

De weduwen in Bar Korwa willen heel graag terug bij het project. Anne, de hoofdcoördinator
van Kisumu-West, heeft het dorp een aantal keren bezocht. Wij zijn weer gaan praten omdat
Anne vindt dat het beter gaat. De opkomst was groot. De weduwen vertelden ons dat ze weer
goed met elkaar kunnen opschieten. In oktober gaan we terug om te kijken of de
zelfwerkzaamheid en de samenwerking genoeg verbeterd zijn om weer aan te kunnen sluiten.
We kijken terug op een zeer vruchtbare reis. We hadden mooie gesprekken met enthousiaste
weduwen, die erg blij zijn met de kleinschalige hulp die wij bieden. We waren onder de indruk
van de enorme droogte, die wij ons haast niet kunnen voorstellen vanuit ons waterrijke
Nederland. We zijn dankbaar voor de hulp die we krijgen van de vele donateurs, die dit mooie
werk mogelijk maken. Op de website kunt u een uitgebreider reisverslag vinden onder actueel
nieuws.
De vrijwilligers in Etten-Leur zitten inmiddels ook niet stil. De activiteiten rond Duka Matin,
ons kleine winkeltje, de verkoop van boeken, kaarsenworkshops en de aanwezigheid op
diverse markten en braderieën in de regio zorgen voor inkomsten voor het project.
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