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Allereerst aan iedereen een warme groet.  
Terwijl ik ervoor ga zitten bereikt mij het bericht 
dat de grote regens weer zijn begonnen, waar 

iedereen zo op zat te wachten met de velden 
geploegd, zodat deze nu gelijk kunnen worden 

ingezaaid.  Maar de regen brengt niet alleen 
blijdschap na maanden van droogte maar soms ook 
veel overlast, zo ook in Awasi waar ons guesthouse 

opnieuw onder water staat. Vreselijk voor de 
weduwen die hier aan het werk zijn en die deze 

ellende nog maar twee jaar geleden  hebben 
meegemaakt. Het is ook bijna niet te bevatten dat Theo van den Bergh en ik met 
onze partners Corrie en Jan ons daar laatst hebben moeten behelpen met een 

bodempje water in een klein emmertje en dat dit gebied nu zo overstroomd is. 
Ons werkbezoek in jan/febr was verder zeker ook spannend te noemen met 

demonstraties en wegversperringen nadat Raila Odinga zichzelf tot president van het 
volk had laten beëdigen en er een klopjacht in de omgeving werd uitgevoerd met 
schietincidenten waarbij ook mensenlevens te betreuren waren. Gelukkig lijkt het op 

dit moment politiek weer rustig te zijn. We hebben toch nog veel kunnen doen door 
verschillende dorpen te bezoeken; bekijken van projecten die opgestart zijn; 

projecten die al langer lopen, zoals prachtige geploegde voedselvelden ontdaan van 
stenen en onkruid; broodbakovens bekeken en broodjes gekocht en weer 
weggegeven; verhuurbedrijf van tenten bekeken en met bewondering hun 

verhuurcijfers gecontroleerd; een nieuw systeem ontwikkeld om gemakkelijker 
schoolgeld te controleren. Dit blijkt erg goed te werken. 

 
Kennisgemaakt met weduwen in twee 
nieuwe dorpen en hun 

microfinanciering mee helpen 
opzetten. Wanneer we in sept/okt 

terugkomen hopen we de resultaten te 
bewonderen en hen de kans te kunnen 

bieden deel te nemen aan een 
Selfhelpgroup om zo onafhankelijk te 
kunnen worden. Het reisverslag en 

uitleg over de microfinanciering kunt u 
vinden op de website. 
 

   Luus Heeren-van Nispen, voorzitter 
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Gerealiseerde projecten in 2017: 
Door de aanschaf van vier voedselvelden kunnen 31 weduwen aan het werk om hun 
gezinnen te voeden, te kleden en meer kinderen naar school te sturen. De twee 

kippenfarms en de twee ploegbedrijven zorgen eveneens voor werkgelegenheid. De 
twee goedlopende tentenverhuurbedrijven met stoelen geven de hele Selfhelpgroups 

van Ahero en Obambo meteen goede financiële ondersteuning. De broodjes uit de 
oven vinden gretig aftrek. De twee 6000 liter watertanks zullen inmiddels wel vol 
zitten als reserve voor de volgende droge periode. De vele kinderen die dankzij de 

donaties naar school kunnen gaan, zijn hun toekomstmogelijkheden aan het 
vergroten en krijgen op school ook een lunch. De koeien en geiten zorgen op den 

duur voor melk voor eigen gebruik en soms wordt de melk doorverkocht. 
Twintig weduwen hebben met hun kinderen een nieuwe hut gekregen, dus een dak 
boven hun hoofd. Terwijl er bij 60 hutten een dakgoot met regenton is geleverd. Als 

bijdrage aan de gemeenschap hebben we in Bondo een 6000 liter watertank aan het 
blindeninstituut gegeven. We bedanken alle donateurs nogmaals voor hun bijdrage. 

 
Jubileum: 
Het 30-jarig jubileum van het Kenya Project wordt op 26-08-2018 in de tuin van 

Rentia Krijnen-Hendrikx gevierd van 13:00 u. - 18:00 u. Noteer het alvast in uw 
agenda, uw komst wordt gewaardeerd. Het programma verschijnt in nieuwsbrief 41. 

 
Jaarplan 2018 n.a.v. de hulpvragen van de weduwenorganisatie: 
 

€ 5,- Microfinanciering (60x)  
€ 284,- 

Nieuwe hut met dakgoot en 

regenton of twee reparaties (30x) € 20,- Laatste jaar basisschool (75x)  

€ 34,- Dakgoot & regenton bij de hut (40x)  € 800,- Watertank 6000 liter (2x) 

€ 35,- Schaap (20x)  € 850,- Broodbakoven (3x) 

€ 50,- Geit (20x)  € 1.100,- Vier ossen, ploeg en stal (2x) 

€ 100,- 
Schoolgeld 1e, 2e en 3e klas VO 
(163x) 

 

 

€ 1.250,- Kippenfarm met 50 kippen (2x) 

€ 1.350,- 
Verhuurbedrijfje zware tent met 

50 stoelen (4x) € 150,- Schoolgeld 4e klas VO (48x)  

€ 200,- Koe (20x)  € 3.000,- Coöperatief voedselveld (2x) 

 

 

Hoofddorp Katito 

Hier in Katito willen ze 
graag een business-
center beginnen. Met 

eigen middelen zijn de 
weduwen gestart met de 

wettelijke verplichte WC. 
Het gat is gegraven en 
de stenen hebben ze zelf 

gemaakt. Helaas hebben 
wij geen ruimte in onze 

begroting voor dit 
project dat is begroot op 
€ 6.000,-. Misschien kan 

iemand ons helpen? 
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