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NIEUWSBRIEF 39 

Kerst 2017 

 

De reis in oktober met twee andere bestuursleden was af en toe beangstigend. Met stenen en 

brandende autobanden blokkeerden demonstranten soms onze weg. Enkele heethoofden sloegen 

tegen de auto en eisten passagegeld. Dit was het gevolg van de omstreden verkiezingen. 

Noodgedwongen hebben we ons programma enigszins aangepast. Ondanks dat hebben we kunnen 

horen hoe er gewerkt is en gezien wat de resultaten zijn. We zijn zeker blij te ervaren dat er in de 

meeste weduwengroepen goed wordt samengewerkt. Ook het werken met de drie prioriteiten begint 

al zijn vruchten af te werpen. De hoofdcoördinator van Kisumu-Oost Florence Ochome gaf aan met 

haar 70e verjaardag te willen stoppen. Ze werkt dan 30 jaar voor het project. We hebben in Olga 

Atieno een sterke vrouw gevonden die na een inwerkperiode het werk van Florence kan overnemen. 

Olga kent het Kenya Project en heeft het vertrouwen van Florence. U kunt het reisverslag op onze 

website vinden. Via deze brief bedank ik alle vrijwilligers en donateurs hartelijk voor hun bijdrage in 

dit jaar en wens u en de uwen heel prettige feestdagen en een gezond 2018. 

         Luus Heeren, voorzitter 

Resultaatmeting 

Uit onderzoek blijkt dat acht op de tien Nederlanders geen idee heeft van de vooruitgang in het 

armste deel van de wereld. Maar ondersteuning blijkt wel degelijk vooruitgang te geven. Kijk naar: 

worldsbestnews.nl/wat-is-bereikt. Ook bij de weduwen in Kenia is dit te zien. De vooruitgang 

bestaat o.a. uit het hebben van een eigen hut, een stukje grond, wat eigen vee, het aantal kinderen 

op school, het dragen van schoenen en betere kleding. Dit is een groot verschil met de start van het 

project in 1988. Daarnaast merken we dat ze trots, zelfbewust en onafhankelijker zijn geworden.  

De groepsregistratie en saamhorigheid zorgen ervoor dat ze elkaar in moeilijke tijden ondersteunen. 

Dat is een winst die zal blijven, ook al zou het project op een gegeven moment niet meer bestaan. 

 

Zelfredzaamheid weduwen 

Wanneer het doel van het Kenya Project, zelfredzaamheid van de weduwen, in bepaalde dorpen is 

bereikt, kunnen wij ons daar terugtrekken. De richtlijnen die we daarbij hanteren plaatsen we 

binnenkort op de website. Het afbouwen hebben we besproken met de hoofdcoördinatoren en  

Gaudencia. Hoewel ze liever niet hebben dat we 

stoppen, begrijpen ze het wel. De praktijk van 

vererving van weduwen bestaat nog steeds.  

Er zijn dus andere Luo weduwen, die nog niet 

zelfredzaam zijn. We zijn een kleinschalig 

project en geven de voorkeur aan het 

ondersteunen van vrouwen die dit het hardst 

nodig hebben. We starten 01-01-2018 met de 

afbouw van onze hulp in de oudste dorpen: 

Ahero (1988), Awasi (1994). Op 01-01-2019 

komen daar Nyamonye (1998) en Masogo 

(2002) bij. In alle dertien dorpen is dit met de 

voorzitters en coördinatoren besproken. 
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Werkwijze afbouw 

Voor de afbouw van de ondersteuning trekken we telkens per dorp drie jaar uit. 

 Eerste jaar: alleen ondersteuning bij hulpvragen prioriteit 1 en 2. Alleen schoolgeld voor klas 2, 

3 en 4 van het voortgezet onderwijs. 

 Tweede jaar: alleen ondersteuning bij hulpvragen prioriteit 1. Alleen schoolgeld voor klas 3 en 4. 

 Derde jaar: Alleen schoolgeld klas 4, zodat de kinderen hun opleiding kunnen afronden. 

 

Start in twee nieuwe dorpen 

De roep om ondersteuning is groot doordat de vererving nog steeds bestaat. We starten in 2018 in 

twee nieuwe dorpen, in Kogola (Kisumu-Oost) en Madiany (Kisumu-West) met microfinanciering om 

te ervaren welke weduwen echt willen werken. Na een jaar bepalen we dan met wie we door kunnen 

gaan. Vanaf dat moment start de gebruikelijke ondersteuning. Nieuw is dat we meteen aangeven 

dat we dat aangaan voor vijf jaar, waarin actief aan de zelfredzaamheid gewerkt moet worden. 

 

Microfinanciering/schoolgeld 

Het Kenya Project helpt al vele jaren met het opstarten van microfinanciering. Groepjes van zes 

weduwen krijgen p.p. € 5,- om mee te handelen. Per maand wordt dit bedrag plus 10% rente aan 

de groep terugbetaald. In Kenia zijn dit normale rentepercentages. Het is moeilijk te geloven, maar 

daar wordt ook nog winst op gemaakt. Die wordt gebruikt voor de aankoop van materialen voor de 

groep en voor schoolgeld van de kinderen. Ook hier wil graag iedere moeder dat haar kind het beter 

krijgt dan ze het zelf heeft gehad. We ondersteunen honderden kinderen met schoolgeld, maar de 

vraag is vele malen groter. Veel weduwen hebben meer kinderen dan wij tegenwoordig in Nederland 

gewend zijn. Microfinanciering functioneert inmiddels bij de groepen geheel zonder onze bemoeienis. 

 

Verhuurbedrijf 

Veel activiteiten zoals bruiloften, begrafenissen en 

vergaderingen vinden in Kenia buiten plaats. De 

weersomstandigheden kunnen heel wisselend zijn, felle 

zon of hevige regenbuien. De weduwen vroegen om die 

reden tenten. Door de aanschaf van twee zeer stevige 

partytenten met 50 stoelen konden twee groepen met 

een verhuurbedrijf beginnen. Op ons verzoek hebben ze 

eerst gekeken hoe ze dit organisatorisch aan zouden 

pakken, zoals transport, opslag, onderhoud en 

dergelijke. Dit blijken ze zo goed te doen dat ze van de 

winst al extra stoelen hebben kunnen kopen en ze de 

investering van € 1350,- er binnen drie jaar uit kunnen 

hebben. Geen wonder dat ze dit in andere dorpen ook graag zouden willen. 

 

2018 jubileumjaar 30 jaar Kenya Project 

Op 26 augustus 1988 maakte Rentia Krijnen voor de eerste keer geld over naar de weduwen van de 

Luo-bevolkingsgroep in Kenia, die niet vererfd wilden worden. Dat initiatief groeide uit tot de huidige 

Stichting Steunfonds Kenya Project.  

Wij willen aan dit 30-jarig jubileum in 2018 graag op een feestelijke manier aandacht besteden.  

Het bestuur is nog zoekende hoe hier op een (financieel) passende manier invulling aan te geven. 

 

De ondersteuningsvragen van de weduwen die wij voor 2018 kregen: 

€   20,- Bijdrage basisschool laatste jaar   €    250,- Nieuwe hut of 2 reparaties   

€   34,- Dakgoot met regenton bij de hut   €    800,- Watertank 6000 liter   

€   35,- Schaap   €    850,- Broodbakoven 

€   50,- Geit € 1.100,- Ossen 4 stuks, ploeg en stal   

€ 100,- Schoolgeld 1e, 2e en 3e klas VO € 1.250,- Kippenfarm met 30 kippen   

€ 150,- Schoolgeld 4e klas VO   € 1.350,- Verhuurbedrijfje tent met 50 stoelen 

€ 200,- Koe € 3.000,- Coöperatief voedselveld   

De begroting voor 2018 wordt in de bestuursvergadering van 12 december vastgesteld.  

Hierin worden de haalbare aantallen bepaald en op de website geplaatst. 

 

Helpen?   

Uw gift is welkom op NL45 RABO 0114818339 t.n.v. Stichting Steunfonds Kenya Project             


