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CBF keurmerk 

Met trots vermelden we dat we deze maand het keurmerk van het CBF 

(Centraal Bureau Fondsenwerving), toezichthouder goede doelen, hebben 

verworven. 

Als Stichting Steunfonds "Kenya Project" zien wij dat als bekroning op ons 

werk. We laten hiermee aan de donateurs zien dat hun geld goed wordt 

besteed en dat we een betrouwbare en transparante organisatie zijn.  

 

Ontwikkelingen 

Nu we al 29 jaar in Kenia actief zijn voor de weduwen en hun kinderen, is het tijd om te 

kijken hoe we ons op een verantwoorde manier kunnen terugtrekken uit de dorpen die het 

langst zijn ondersteund met onze hulp.  

Het beleid van het bestuur is erop gericht concrete criteria op te stellen. Om dit vorm te 

geven werken we aan richtlijnen betreffende: 

 kerntaak ondersteuning van gemeenschappelijke bedrijven; 

 hulp bij individuele bedrijfjes, onderdak en scholing; 

 tijdsduur ondersteuning per dorp; 

 normering grootte "selfhelpgroups"; 

 wijze van afbouwen. 

 

We verwachten eind 2017 die richtlijnen uitgewerkt te hebben. 

We constateren nu al dat een zuivere resultaatmeting van de zelfredzaamheid moeilijk is.  

In ieder geval starten we in 2018 met het afbouwen van de hulpverlening aan bepaalde 

dorpen.  

     Nieuwtjes 

 Rentia is met Anny en Henriëtte, twee vrijwilligers, in juni / juli  

"op de koffie"  in Kenia geweest. Zie verslag Rentia op website; 

 Noah, een van onze landbouwstudenten, heeft een baan en komt 

trots zijn gezin laten zien. Een van de resultaten van het Kenya 

Project;  

 het eerste tentenverhuurbedrijf  is in 

gebruik genomen, zie achterkant; 

 Op de startlocatie van de open 

atelierroute d.d. 15-16-17 sept.  

Stationsstraat 60, Etten-Leur  is een 

overzicht van alle kunstenaars te 

zien. Een deel van de opbrengst is 

voor het Kenya Project; 

 het volgende werkbezoek door het 

bestuur vindt plaats van 5 t/m 24 

oktober 2017. 
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Interview secretaris Hanas Rietbergen met Anny van de Korput en Henriëtte Visser 

Voor Anny was het een avontuur, haar eerste grote reis na het overlijden van haar man.  

Zij is nu een jaar als vrijwilliger betrokken bij Duka Matin, ons kleine winkeltje in Etten-Leur. 

Tijdens deze reis is haar opgevallen dat ze zich goed kan aanpassen aan de omstandigheden, 

doordat ze vrij nuchter is en kan relativeren. Zich wassen met een teiltje water in plaats van 

een douche, eten wat de pot schaft, geen probleem. Het is Anny opgevallen dat de mentaliteit 

van de weduwen heel verschillend kan zijn. Je hebt vrouwen die er hard voor willen werken 

en vrouwen die liever hun hand ophouden.  

Tijdens een bijeenkomst trok een weduwe Anny 

naar haar hut in aanbouw. Zij ging in haar 

mooiste jurk en schoenen trots op haar bed zitten 

en liet enthousiast haar thuis zien. 

Elders, op het Mageta Island, voelde Anny zich 

wel wat opgelaten toen een weduwe op haar 

knieën voor hen ging zitten bidden uit 

dankbaarheid voor het krijgen van een hut. 

Qua bedrijvigheid heeft ze onder andere het 

maken van slippers van autobanden, van tassen, 

zeep en pindakaas gezien. Deze reis heeft haar bevestigd in haar motivatie om zich in te 

blijven zetten voor het project. Het is zinvol werk. 

Voor Henriëtte was het de tweede keer naar Kenia. In de tussenliggende vier jaar is er veel 

gebeurd. De grote wegen zijn beter, er is veel gebouwd, overal benzinepompen. Ook het 

guesthouse is helemaal ingebouwd. Er drommen grote groepen jongeren met brommertjes 

samen. Die worden als taxi gebruikt. Zij voelde zich hier niet echt veilig bij. De bezoeken aan 

de dorpen gingen nog steeds over hobbelige zandwegen. Henriëtte is flink gestoken door 

muggen en bedwantsen. In de winkels waren tijdens deze reis weinig levensmiddelen te 

koop. De winkeliers hielden rekening met plunderingen rondom de verkiezingen en hielden uit 

voorzorg kleine voorraden aan.  

Haar 60e verjaardag is uitgebreid gevierd met de weduwen. In Kenia worden verjaardagen in 

de regel niet gevierd. De mensen weten dan ook vaak niet hoe oud ze zijn.  

Henriëtte zag de vooruitgang bij de weduwen. De 

zelfredzaamheid is groter. Ze zijn trots op wat ze 

doen. Er wordt brood verkocht, gebakken in de 

vele oventjes die je nu ziet. Er worden tassen 

gemaakt van kralen, er worden bijen gehouden 

voor de honing en kippen om te broeden en voor 

de eieren. In het straatbeeld is nu veel westerse 

kleding te zien. Er is enorm veel tweedehands 

kleding te koop langs de weg. Daardoor is er in de 

naaiateliers minder te doen. De ruimtes worden nu 

meer gebruikt voor vergaderingen. Alle weduwen 

dragen nu schoenen. Ze zijn vindingrijk met wat ze 

hebben. De openingen tussen de muur en het 

golfplatendak van hun hut worden gebruikt als 

opbergruimte. Ze steken hier o.a. hun schoenen in en de bezem. Dat was grappig om te zien. 

Anny en Henriëtte kijken terug op een leuke, gezellige reis met Rentia. 


