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NIEUWSBRIEF 44 

augustus 2019 

 

Inleiding: 

In deze zomerse nieuwsbrief staan we graag weer eens stil bij de doelstelling van het Kenya Project 

en de bereikte resultaten tot en met juli 2019. 

Zoals bekend zijn veel van onze activiteiten erop gericht om geld binnen te krijgen om in Kenia 

weduwen van de Luo-stam te helpen bedrijven te starten om in het levensonderhoud van hun gezin 

te voorzien. Daarnaast helpen we financieel om hutten te bouwen en op te knappen en zorgen we 

dat kinderen een opleiding kunnen volgen. Het bestuur is zeer frequent met de hoofd-coördinatoren 

in contact om dit in goede banen te leiden en gaat minstens tweemaal per jaar op eigen kosten op 

werkbezoek om de hulpvragen boven tafel te krijgen, controles uit te voeren op de boekhouding en 

betaalbewijzen te krijgen van de weduwen. We weten graag zeker dat het geld van de donateurs 

daar terecht komt waar het voor is bedoeld. 

De hulpvragen voor 2019 (zie website ‘jaarplan’) hebben we dankzij de donateurs en de vrijwilligers 

al gedeeltelijk kunnen realiseren. 

 

Resultaten: 

• Op verzoek van de weduwen in Awasi zijn we een proefproject begonnen met een 

varkensstal. De cursus is gevolgd, de stal is gebouwd, er is een drachtig varken gekocht. Nu 

is het wachten op de geboorte van de biggen. Wanneer dit bedrijf een succes blijkt te zijn, 

zullen er ongewijfeld meer groepen weduwen zijn die deze voor hen nieuwe vorm van 

veeteelt willen gaan bedrijven. 

• Dit jaar is er ook voor het eerst een ezel aangeschaft. De vrouwen kunnen geld verdienen 

door het dier als pakezel te gebruiken voor jerrycans met 20 liter water. Dit water verkopen 

ze met winst in gebieden waar geen waterverkooppunt is. Het zou mooi zijn als we er later 

een kar bij kunnen kopen, zodat meer water vervoerd kan worden. Eerst kijken we aan of dit 

waterverkoopbedrijf een toekomst heeft. 
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• Bij het eetcafé in Ramula wordt een toilet gebouwd. Dit is tegenwoordig verplicht door de 

regering, anders mag hier geen eten verkocht worden. Ook weer goed voor de hygiënische 

omstandigheden voor de vrouwen die er werken. 

• Doordat een groep weduwen in Nduru nu ook een broodbakoven heeft, kan ook daar 

succesvol zaken worden gedaan en hebben ze zelf ook lekkere broodjes te eten. 

• Na het indienen van een goed plan hebben de vrouwen in Siaya een tweede voedselveld 

gekregen. Hopelijk kunnen we hier in september al foto’s van maken. Veertien vrouwen gaan 

dit land bewerken. Dit betekent voedsel voor deze gezinnen met gemiddeld vier kinderen. Bij 

een goede oogst kan het overschot verkocht worden op de markt. 

• Er zijn in 2019 twee tentverhuurbedrijven aangeschaft. We hebben al eerder vermeld dat dit 

echt een succesformule is. We verwachten dat deze bedrijven weer veel werk zullen krijgen.  

• Door de vele hutten die dit jaar konden worden gebouwd of opgeknapt, met tegenwoordig 

standaard een dakgoot en regenton, hebben evenzoveel gezinnen een dak boven hun hoofd. 

Er zijn veel weduwen die ook kinderen van overleden familieleden verzorgen.  

• Door de donaties van 2018 kunnen in 2019 64 kinderen de basisschool afmaken en 246 

kinderen een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs. Het schooljaar begint in Kenia in 

januari. Wij hopen hen daarmee te helpen een betere toekomst op te bouwen. Hier zijn in het 

verleden al goede resultaten mee bereikt.  

• Met hard werken hebben diverse 

weduwen al een zelfstandig bestaan 

weten op te bouwen. Een goed 

voorbeeld zijn de steenbakkerijen, die 

alleen in een kleirijke omgeving 

mogelijk zijn, o.a. in Bondo en Reru. 

Hier een korte uitleg: De klei wordt in 

mallen geperst, buiten de vorm worden 

de stenen in de zon gelegd om te 

drogen. Dit mag ook niet te snel gaan, 

dus worden ze soms afgedekt. Dan 

worden ze gestapeld met onderin 

openingen voor een houtvuur. De stapel 

stenen wordt met aarde afgedekt en het 

vuur aangestoken. Na het bakken zijn 

de stenen rood van kleur en kan er mee gemetseld worden. De vrouwen verkopen de stenen. 

 

Kaarsenmakerij: 

Het Kenya Project heeft al geruime tijd een kaarsenmakerij. 

Kaarsenstompen worden op kleur gesorteerd, gesmolten, gezeefd 

en hergebruikt. Het is mogelijk om bestellingen te doen. Ook 

geven we workshops. In drie uur tijd kunnen de deelnemers in 

groepen van 8 tot 12 personen kaarsen gieten met de 

mozaiektechniek in vele vormen en alle kleuren van de regenboog. 

In overleg wordt een datum bepaald. De workshop kan ook 

gecombineerd worden met een lunch. Voor contact hierover en 

voorwaarden kunt u een e-mail sturen naar info@kenyaproject.nl 

Meer foto’s zijn te zien op onze facebookberichtjes. Ook posten we 

regelmatig nieuws over onze activiteiten zoals Duka Matin, het 

winkeltje met curiosa en tweedehandsartikelen, de markten 

waaraan we deelnemen en berichtjes uit Kenia.  

     Volg ons op @kenyaettenleur  

 

Bezoek Kenia: 

• In juni is Rentia Krijnen, onze adviseur, op koffievisite geweest in Kenia en heeft 

verschillende dorpen bezocht. 

• Een bestuursdelegatie gaat van 10 tot 28 september op werkbezoek om de voortgang van de 

projecten te volgen. Er ligt al weer een pittig programma klaar met o.a. vergaderingen met 

de coördinatoren en voorzitters van de ‘selfhelpgroups’. 
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