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In deze roerige tijden tijdens de coronacrisis sturen we toch een nieuwsbrief. Er is nog genoeg te 

melden en ons werk voor de weduwen in Kenia gaat gewoon door, al zijn er aanpassingen. 

De op 15 maart geplande vrijwilligersbijeenkomst hebben we afgezegd. Zodra het verantwoord is 

plannen we die weer in. Ons keniawinkeltje Duka Matin is momenteel gesloten om dezelfde reden. 

Dit zorgt wel voor een inkomstendaling, maar de gezondheid van de vrijwilligers en de klanten staat 

voorop. De geplande kaarsenworkshops zijn afgezegd en ook een gastles over het project die wij 

aan een basisschool zouden geven. We moeten nog maar afwachten of de markten/braderieën  

waaraan we in de loop van het jaar deelnemen door kunnen gaan. Vele zijn al afgelast. 

 

 

 

De berichten die we uit Kenia 

krijgen over het coronavirus zijn 

alarmerend. Zij mogen geen 

bijeenkomsten organiseren, moeten 

in thuisisolatie. Ook hier zijn al 

diverse besmettingen bekend. De 

weduwen hebben geen stromend 

water en slechts een enkeling heeft 

elektriciteit middels een 

solarpaneeltje op het dak.  

 

Een nog groter probleem is dat ze 

geen voorraden hebben. Er zijn 

geen markten en dus nauwelijks 

eten. Ook geldt er een avondklok.  

 

 

 

Bestuur: 

Binnen het bestuur heeft er een verandering plaatsgevonden. Zoals eerder geschreven is Luus 

Heeren-van Nispen afgetreden als voorzitter. Zij is algemeen lid geworden van het bestuur, zodat 

het bestuur nog steeds uit vijf personen bestaat. Hiermee zijn we uiteraard heel blij.  

Jet Moolekamp, als vrijwilliger sinds 2006 bij het project betrokken en als secretaris in het bestuur 

sinds 2007, heeft de functie van voorzitter per 01-03-2020 op zich genomen.  

Rentia Krijnen vindt dit een mooi moment om haar taak als adviseur neer te leggen. 

 

Werkbezoek: 

Tijdens het werkbezoek van januari/februari 2020 konden we weer zien en horen hoe het project 

bijdraagt aan de leefomstandigheden van de weduwen en hun kinderen. Al verloopt niet alles 

vlekkeloos. In de dorpen die we bezochten hebben we een goed beeld gekregen van de stand van 

zaken in de door ons gesteunde weduwengroepen.  
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Op zich was het weer een heel avontuur om overal te komen. Normaal is het in januari/ februari 

gortdroog. Nu echter regende het vrijwel elke avond. Zo erg zelfs dat de rivieren uit de oevers 

traden. Gevolg was dat wegen en velden blank stonden en hele stukken van de wegen werden 

weggeslagen.  

Dat deed een ernstig beroep op de stuurmanskunsten van Zedekiah, de chauffeur en op de 

projectauto. Het is de vraag hoelang die nog meegaat. In ieder geval hebben we er veel laswerk aan 

laten doen om de four wheel drive te verstevigen.  

 

Bij de bijeenkomsten in de dorpen besteden we altijd aandacht aan de resultaten die zijn bereikt 

met de microfinanciering. Bij elke groep verloopt dit wat anders, maar over het algemeen wordt er 

goed geld mee verdiend en wordt trots uitgelegd waaraan dat is besteed. O.a. aan schoolgeld voor 

andere kinderen uit het gezin. Fijn voor ons is dat de registratie van de schoolkinderen, voor wie 

donateurs schoolgeld betalen, dik in orde is. De schoolbewijzen worden geleverd, nog voordat we er 

om gevraagd hebben.  

 

Het bouwen van een huurhuis blijkt ook een goede business te zijn. Dit hebben ze geheel uit eigen 

gelden gerealiseerd. Hoewel we hier aanvankelijk geen voorstander van waren, zien we dat met de 

huuropbrengst weer nieuwe hutten gebouwd kunnen worden en vele andere kosten kunnen worden 

betaald. Dit gebeurt inmiddels in Usera, in Bondo en op het Mageta eiland. 

 

In Ojolla is na jarenlange rechtsgang de oud-penningmeester na diefstal van geld van de weduwen 

eindelijk veroordeeld. De celstraf van twee jaar is omgezet in maatschappelijke dienstverlening. De 

rechter hield er rekening mee dat ze weduwe is met twee kinderen. Ze hoeft het gestolen geld niet 

terug te betalen aan de weduwen omdat ze geen geld heeft. De weduwen zijn woest en 

teleurgesteld. “Dit is de Keniaanse rechtspraak” zeggen ze. Wij vinden het heel goed dat ze het er 

niet bij hebben laten zitten, ook als voorbeeld voor anderen. Iemand komt er niet mee weg. 



  

Tijdens de bezoeken wordt ingegaan op de 

resultaten van de bedrijven, die de vrouwen met 

uw steun hebben kunnen realiseren.  

Heel blij zijn ze met de gedegen kippencursus die 

ze hebben gekregen van de projectchauffeur 

Zedekiah. Hij heeft daarvoor een speciale 

opleiding genoten.  

Alle weduwen konden hieraan deelnemen, ook 

die alleen wat kippen rond hun hut hebben lopen.  

Met uw giften heeft hij inmiddels ook twee 

nieuwe kippenfarms gebouwd. 

 

 

 

 

 

De weduwengroep op het Mageta eiland heeft 

een vissersboot met netten aangevraagd.  

Nadat ze uitgelegd hebben hoe ze alles hebben 

geregeld betreffende aankoop, onderhoud, wie 

gaat vissen, wie de vissen gaat schoonmaken en 

verkopen, hebben we besloten dit op het 

jaarplan te zetten. Hopelijk krijgen we het geld 

bij elkaar. 

 

De afbouw van onze ondersteuning aan de oudste dorpen Ahero en Awasi zijn een feit. In stappen 

hebben we elk jaar minder gedaan. In 2019 hebben ze de laatste bedrijven (prioriteit 1) gekregen. 

Uit belangstelling zullen we deze dorpen blijven bezoeken. Zij willen dat ook graag. In Ahero was de 

opkomst van de weduwen al lager dan normaal. Wel bleek uit de verslaglegging dat de lopende 

activiteiten goed gaan. In Awasi komen al anderen kijken bij de varkensfarm omdat ze er al zoveel 

van weten. Het is nog geen winstgevend bedrijf omdat er nog geen biggen zijn verkocht en de 

kosten van voeding en medicijnen wel doorgaan. We volgen de ontwikkelingen op de voet. 

 

Gaudencia, de oud-hoofdcoördinator was 

opgenomen in het ziekenhuis, waar bij 

haar een been is geamputeerd.  

De medische kosten kan zij zelf niet 

dragen, maar enkele privédonaties uit 

Nederland brachten uitkomst.  

Inmiddels is zij weer thuis na een 

revalidatieperiode. Over een tijdje wordt 

bij haar een beenprothese aangemeten.  

Nu beweegt zij zich voort in een rolstoel. 

Ondanks alle pijn die ze gehad heeft, kon 

er weer een lach vanaf tijdens het 

ziekenbezoek van Luus, Jan, Theo en 

Corry. We zijn overigens wel erg 

geschrokken van de hygiënische 

omstandigheden in die kliniek. 

 

Rose is op de terugreis naar huis na haar werk in het guesthouse aangereden door een motorrijder. 

Deze heeft haar laten liggen met de motor nog op haar. Zij heeft een hersenoperatie gehad, maar 

zal waarschijnlijk nooit 100 % herstellen. Als je dit soort ellende ziet, besef je pas hoe goed wij het 

in Nederland hebben. Zowel met de medische zorg als met de financiële ondersteuning als zoiets je 

overkomt. 



  

We staan elke keer te kijken hoe extreem verschillend de weersomstandigheden zijn.  

Door de overvloed aan regen werd er weinig verdiend met de verkoop van water, want iedereen kon 

genoeg regen opvangen. De goten en regentonnen, die we altijd bij de hut aanschaffen doen in deze 

tijd goed dienst. 

Doordat het zoveel geregend heeft is de grond nu zacht genoeg om te bewerken en in te zaaien. 

Daarom konden we nu weer eens een ploegbedrijf aan het werk zien. Normaal is de grond veel te 

hard en is het veel te warm voor de ossen. Ook tijdens het bezoek aan een van de dorpen zagen we 

deze vrouw al flink bezig met de hak. Caroline geeft een demonstratie met de ossen en de ploeg in 

haar mooie jurk! 

 

Zoals verwacht verliep het afscheid van Luus als 

voorzitter erg emotioneel, maar er is wel begrip voor 

haar keuze. Tranen en een lach wisselden elkaar af. 

De vrouwen hebben prachtig voor haar gezongen. 

Op het eind van het werkbezoek hebben de 

voorzitters en coördinatoren een echt afscheid voor 

haar georganiseerd als dank voor haar jarenlange 

inzet. In Kisumu-west hebben ze een nieuw 

bestuursuniform laten maken voor de  keniaanse 

bestuursleden. Luus kreeg er ook een als 

afscheidscadeau. 

 

 

Informatie 

 Op 04-01-2020 is Wil Zwaans overleden. Zij was een vrijwilliger vanaf 1995 en heeft in al die 

jaren veel werk verzet. We hebben bewondering voor hoe zij in haar korte, maar hevige 

ziekteproces nog wist te genieten van alle aandacht en de activiteiten die voor haar zijn 

georganiseerd. Uiteraard wordt zij zeer gemist binnen ons team. 

 De jaarrekening 2019 is goedgekeurd en is te zien op de website. Ook een vereenvoudigde 

versie hiervan is aanwezig. 

 Ook op de website te vinden: het reisverslag van het werkbezoek van Theo van den Bergh en 

Luus Heeren met hun partners Corry en Jan. 

 Hopelijk blijft u ons steunen in deze financieel moeilijkere tijd, zodat wij de weduwen in Kenia 

kunnen blijven ondersteunen om hun doelen te bereiken. 

 Ons jaarplan 2020 staat op de website. Elke bijdrage gaat voor 100% naar Kenia. U kunt 

desgewenst gericht doneren. Bijvoorbeeld schoolgeld van € 20,- tot € 150,- (per kind). 

Gerichte donaties voor dieren kunnen van € 35,- tot € 200,- geschonken worden. Een bedrijf 

mogelijk maken kan vanaf € 640,- tot € 3.000,-  

 Wij wensen u tijdens deze coronacrisis veel sterkte en gezondheid toe. 
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