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Na het verschijnen van de nieuwsbrief van april 2020 is inmiddels duidelijk dat ook in Kenia de 

gevolgen van de coronapandemie enorm zijn. Het aantal besmettingen loopt snel op evenals het 

dodental. De regering van Kenia heeft wel maatregelen genomen, zoals een avondklok, mondkapjes 

verplicht in openbaar vervoer, maximaal 50 % bezetting van de stoelen in de vervoersmiddelen, 

opschorten van internationale vluchten van en naar Kenia. Net als in Nederland kunnen de 

richtlijnen regelmatig veranderen. 

De weduwen en hun kinderen krijgen echter geen financiële hulp van de overheid. Op dit moment is 

het voor hen moeilijk om inkomsten te verwerven met hun bedrijven door de coronamaatregelen, 

terwijl de voedselprijzen omhoog schieten. Tot overmaat van ramp is een deel van het gebied waar 

wij werkzaam zijn overstroomd, waardoor huizen zijn weggespoeld of zwaar beschadigd. Foto’s en 

filmpjes hiervan kunt u vinden op onze website onder actueel nieuws. Hopelijk krijgen we genoeg 

geld bij elkaar om deze vrouwen en hun kinderen weer een dak boven hun hoofd te laten krijgen. 

Verschillende weduwen daar leven nu in een 

opvangkamp of worden door familie opgevangen. Er 

bereikten ons berichten over honger onder deze 

groep getroffen weduwen. De overstroomde 

voedselvelden kunnen nu uiteraard niet bewerkt 

worden. Ondanks dat we altijd zeggen dat we geen 

vis geven maar een hengel, hebben we besloten om 

dit keer een uitzondering te maken in deze 

noodsituatie. Norah, de nieuwe hoofdcoördinator, 

heeft gezorgd dat er zakken maïs, wat suiker en 

stukken zeep bij deze vrouwen terecht kwamen. Met 

zo weinig zijn ze al blij. 

Ook wel fijn om te kunnen vermelden dat we Norah ervaren als een zeer betrokken en daadkrachtig 

persoon. Ze houdt het Nederlandse bestuur goed op de hoogte met verslagen en foto’s. Ze heeft 

goede contacten met de Selfhelpgroups. Ze staat stevig in haar schoenen, ook bij problemen. 

 

Gelukkig zijn er ook groepen weduwen met eigen voedselvelden, die nu wel te eten hebben. Een 

deel van het voedsel dat anders verkocht zou worden, gebruiken ze nu zelf. Dankzij een donateur 

hebben we dit jaar al twee voedselvelden kunnen aanschaffen. 

 

Bij goed beheer en onderhoud blijkt een kippenfarm een goede business te zijn. Nu we een vaste 

bouwer hebben die de vrouwen ook leert hoe het moet is dat zeker een pluspunt. We konden dit 

jaar al twee kippenfarms laten bouwen. Op het jaarplan staan er nog drie gepland. Wanneer we 

daar geld voor binnenkrijgen gaan we dat zeker in gang zetten. 

Uiteraard bedanken we de donateurs hartelijk die een deel van het jaarplan al mogelijk hebben 

gemaakt.
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Met vissen kan nu ook geld verdiend worden. De boot met motor en netten, die de weduwen van 

het Mageta eiland hebben aangevraagd bij het project, is inmiddels aangeschaft. Ze hebben er goed 

over nagedacht. Zonen van weduwen en één weduwe, Florence, gaan ermee vissen. Bij aankomst 

wordt de vis door de andere vrouwen verwerkt en verkocht. In hun ondernemingsplan is opgenomen 

dat binnen twee jaar een derde deel van de investering wordt terugbetaald aan het project. Zij 

verwachten dit op te kunnen brengen door de opbrengst van de vis. Met dit geld kunnen dan andere 

groepen weduwen worden ondersteund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholen dicht: 

Net als in Nederland heeft de Keniaanse regering besloten de scholen te sluiten in verband met het 

coronavirus. Hier zijn ze inmiddels weer open, maar in Kenia blijven ze tot januari 2021 gesloten. De 

kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs moeten dit schooljaar overdoen. Het schooljaar loopt 

van januari tot en met december. Het grootste deel van het schooljaar hebben ze dan gemist. Het is 

nog niet duidelijk hoe de kosten verrekend gaan worden door de scholen. 

  

Fons Geerts overleden: 

Op 17-05-2020 is Mill Hill father Fons Geerts overleden. Hij heeft 32 jaar geleden Rentia Krijnen 

geïnspireerd om de weduwen van de Luo-stam te gaan helpen zelfstandig te worden. Zij vernam de 

traditie van vererving van weduwen door de schoonfamilie en vroeg zich af of er weduwen waren die 

dit niet zagen zitten. Hierdoor is uiteindelijk het Kenya Project ontstaan. Zelf heeft hij in Afrika ook 

veel mooi werk gedaan. Tot zijn dood toonde hij veel belangstelling voor de activiteiten van het 

project. 

 

Werkbezoeken: 

De tickets voor ons geplande werkbezoek in september zijn inmiddels geannuleerd. Het is 

momenteel niet verantwoord om te gaan. Tijdens deze reis zouden de groepen verslag doen van de 

bereikte resultaten van hun bedrijven en overleggen ze met het Nederlandse bestuur welke 

hulpvragen we op het jaarplan van 2021 zouden zetten. Deze informatie komt nu via e-mailcontact 

met Anne en Norah, de hoofdcoördinatoren tot ons. 

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar het werkbezoek van januari/februari 2021 staat ook op 

losse schroeven. Het is heel jammer. Het is toch moeilijker om de voortgang van de activiteiten te 

beoordelen. Maar gelukkig hebben we een kort lijntje met Anne en Norah. 

 

Florence kijkt ernaar uit om te gaan vissen 


