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Wat te kiezen uit de vele onderwerpen……...?
Deze keer geven we de foto’s wat meer ruimte. Een foto zegt soms meer dan 1000 woorden.
Graag vertellen we over wat de weduwen in Kenia met de ondersteuning van het Kenya Project in
2018 hebben bereikt. De afbouw van onze hulp aan de oudste dorpen Ahero en Awasi verloopt
voorspoedig. De opgezette structuur van samenwerking en solidariteit kan straks zonder ons
doorgaan. Die is inmiddels goed doortimmerd. In januari 2019 gaan we ook volgens plan de hulp
aan Masogo en Nyamonye afbouwen.

Weduwen Kogola
Met de microfinanciering in de nieuwe dorpen Kogola en Madiany wordt al volop bewezen welke
vrouwen het in zich hebben om een bedrijf te gaan runnen.
De hutten die door de overstromingen weggespoeld zijn of ernstig beschadigd, zijn inmiddels
vervangen of opgeknapt. De grote problemen rondom waterbeheersing in Kenia met de enorme
tegenstellingen tussen droogte- en regenperioden kunnen we niet oplossen. We zijn blij dat we op
microniveau wel verschil kunnen maken voor de weduwen, die nu weer een dak boven hun hoofd
hebben.
Deze mooie resultaten kunnen we alleen bereiken door de financiële steun van de donateurs en de
enthousiaste inzet van de vrijwilligers. Hierbij bedanken we u dan ook heel hartelijk voor uw
bijdrage, klein of groot. “Erokamano” (dank je) zeggen de vrouwen, ook namens hun kinderen.
Doet u in 2019 weer mee?

Terugblik viering 30-jarig bestaan:
Op 26-08-2018 vierden we op een
feestelijke manier het feit dat het
Kenya Project inmiddels 30 jaar
bestaat. We hadden geluk met het
weer, aangezien het een tuinfeest
was in de tuin van Rentia Krijnen,
die zoveel jaar geleden het initiatief
nam voor de hulp aan Keniaanse
weduwen van de Luobevolkingsgroep.
Na het openingspraatje van
voorzitter Luus Heeren, onthulde
burgemeester Miranda de Vries
onze nieuwe banner. Deze gaan we
nog vaak gebruiken tijdens
presentaties en markten om onze
zichtbaarheid in de regio te
vergroten. De stemming zat er
goed in door het afwisselende programma met levende muziek en een echte goochelaar,
marktkramen, kunst in het tuinhuis en een PowerPointpresentatie over de projecten in Kenia. Duka
Matin, ons kleine winkeltje werd ook goed bezocht.
Daarnaast was het voor Rentia een belangrijk moment. Zij presenteerde haar boek: 7 x 4 jaren
kansen; wij maakten er werk van. Hierin kijkt ze terug op de 28 jaar waarin zij de leiding had over
het groeiende Kenya Project. Er was veel belangstelling voor. Er zijn nog exemplaren te koop.
De cadeautip die wij de genodigden gaven heeft het mogelijk gemaakt om vier extra hutten te laten
bouwen. De kosten voor het feest zijn gesponsord. Hiervoor hoefden we dus geen projectgelden uit
te geven.
Hoewel er al veel is bereikt, is er nog genoeg werk te doen. Het zal duidelijk zijn dat het bestuur en
de vrijwilligers ook na deze feestdag met veel energie aan hun doel blijven werken: het bevorderen
van de zelfstandigheid van de weduwen van de Luo-bevolkingsgroep in Kenia en de scholing van
hun kinderen.
Tijdens het feest zijn filmopnames gemaakt door Mohamad Yousif van Future View, videoproducties.
Een kort filmpje met een impressie van het feest kunt u op onze website bekijken.
Werkbezoek september/oktober:
afgelegd door voorzitter Luus Heeren, vicevoorzitter Lodewijk Vermeulen en penningmeester Theo
van den Bergh, zoals gebruikelijk op eigen kosten.
We hebben de resultaten met eigen ogen kunnen aanschouwen en
zijn onder de indruk van de positiviteit van de weduwen. De
kansen die ze krijgen om hun levensstandaard te verbeteren en
hun zelfredzaamheid te vergroten worden met beide handen
aangegrepen. We hebben alle 15 dorpen bezocht met de
hoofdcoördinatoren Anne Adera (Kisumu-west), Florence Ochome
en Olga Otieno (Kisumu-oost), die Florence na haar pensionering
begin 2019 gaat opvolgen. Zij heeft haar geschiktheid als
opvolger op allerlei manieren al laten zien.
Toen we aankwamen bleek dat alle waterbronnen in Awasi
inmiddels niet meer werkten. Zuiver drinkwater is van
levensbelang. We besloten in te grijpen. Vanuit Eldoret hebben we
via een aannemer een grote machine laten komen die onze
waterput van ruim 165 meter diep weer open boorde. De ruim
10.000 inwoners van Awasi en omgeving zijn zeer dankbaar voor
deze hulp.

Op het Mageta eiland zagen we dat de kippenfarm
prima loopt. De vrouwen konden 30 kippen
verkopen en van de opbrengst drie geiten en
kippenvoer kopen. Een boottochtje naar het eiland
blijft een bijzondere ervaring. We hoorden van de
weduwen dat een van hen zich laatst in het
Victoriameer ging wassen en door een krokodil is
opgegeten. Een akelig verhaal.
De voedselvelden blijken al jaren een heel goede
investering te zijn. Zeer succesvol zijn de weduwen
ook met hun tentenverhuurbedrijven. Naast de
bedrijven, het vee, de watervoorzieningen en de
huizen, die we in 2018 hebben kunnen realiseren,
gaat een behoorlijk deel van ons budget naar
scholing van de kinderen. Zij vergroten hiermee
hun toekomstmogelijkheden.

Er is weer water in Awasi!

Helaas kunnen we niet alle plannen voor 2018 waarmaken. Sommige hulpvragen nemen we mee in
het jaarplan van 2019.
Het reisverslag vindt u terug op onze website.
Problemen met de grond rondom het guesthouse:
In 2003 heeft het Kenya Project een stuk grond gekocht in Awasi waarop een guesthouse is
gebouwd dat door de weduwen wordt uitgebaat. Het guesthouse is later uitgebreid en ook daarvoor
is een grondaankoop gedaan. Ondanks dat alles juridisch goed is geregeld en de weduwen het
eigendomsbewijs hebben, levert dit veel problemen op. Momenteel eist een achterbuurman
volkomen onterecht een forse strook op. Daarop staan een hal, een schuurtje en zit de septic tank in
de grond.
Inmiddels hebben we moeten besluiten er een rechtszaak van te maken. Helaas kost dat ons
behoorlijk wat geld aan een advocaat, maar we kunnen de buurman echter niet zomaar zijn gang
laten gaan om de vrouwen van hun eigendom te beroven.
In Kenia kan zo’n rechtszaak al snel een jaar duren. Het is buitengewoon triest dat dit nu
plaatsvindt, omdat de klandizie toch al niet zo hoog meer was.
Verkopen als het onder de rechter ligt is niet mogelijk.

Deze vrouw toont de opbrengst
van het nieuwe voedselveld. In
elke zak zit 180 kg maïs.

Het tentenverhuurbedrijf in
Awasi is een groot succes.
Schoolkinderen bij Nyamonye

Jaarplan 2019 n.a.v. de hulpvragen van de weduwenorganisatie:
€
€
€
€
€

20,34,35,50,60,-

€ 100,€ 150,€ 180,-

Laatste jaar basisschool (52x)
Dakgoot & regenton bij de hut (40x)
Schaap (20x)
Geit (20x)
Varken (2x)
Schoolgeld 1e, 2e en 3e klas VO
(182x)

Schoolgeld 4e klas VO (66x)
Ezel (2x)

€

200,-

€

284,-

€ 850,€ 1.100,€ 1.250,€ 1.350,€ 3.000,-

Koe (20x)
Nieuwe hut met dakgoot en
regenton of twee reparaties (30x)
Broodbakoven (2x)
Vier ossen, ploeg en stal (1x)
Kippenfarm met 50 kippen (1x)
Verhuurbedrijfje zware tent met
50 stoelen (4x)
Coöperatief voedselveld (2x)

 De actie ‘Warm Hart’ van KRO/NCRV heeft voor het Kenya Project 440 stemmen opgeleverd.
Helaas onvoldoende om voor een prijs in aanmerking te komen. Toch willen wij iedere
stemmer bedanken en vooral Ida van Warmerdam, die ons heeft opgegeven.
 Het volgende werkbezoek naar Kenia is in januari/februari 2019. Tijdens dit bezoek is er
naast alle zakelijke beslommeringen voldoende tijd ingepland om afscheid te nemen van
Florence Ochome. Zij heeft vanaf het begin een grote rol gespeeld in de Keniaanse leiding
van het project. Ook zal hier worden stilgestaan bij het 30-jarig jubileum.
 Duka Matin, ons kleine winkeltje, gaat 19 december om 16:00 uur dicht en op 12 januari om
11:00 uur weer open. De winkel is dan weer opnieuw ingericht met mooie spulletjes.
 Tot slot wensen we u heel mooie feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
E-mail : info@kenyaproject.nl
Bank: NL45 RABO 0114818339
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