
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

NIEUWSBRIEF 48 
December 2020 

 

Het jaar 2020 loopt ten einde. Het is een zeer bewogen jaar geweest, zowel in Nederland als in 

Kenia. Dit jaar konden we door het Covid-19-virus alleen in februari de projecten bezoeken. 

Zoals we eerder lieten weten zijn er naast de pandemieproblemen in Kenia ook weer 

overstromingen geweest van de Nyando rivier. Verschillende weduwen die wij ondersteunen 

hebben daarbij alles wat ze hadden verloren. Hun hutten zijn weggespoeld en ze hebben 

langdurig in een opvang gezeten. Door de betrokkenheid van de donateurs konden we 

voedselhulp geven aan de gedupeerde weduwen en konden we naast het jaarplan ook twaalf 

extra hutten laten bouwen. Een groot verschil met Nederland is dat alle scholen in Kenia zijn 

gesloten vanaf de Covid-19-uitbraak. Per 4 januari gaan ze weer open. De financiële gevolgen 

zijn voor ons nog niet duidelijk. We kunnen als bestuur voldaan terugkijken op hetgeen we als 

project hebben bereikt. Doordat de wisselkoers fors hoger was dan gebruikelijk, konden we 

met het geld meer doen dan gebruikelijk. Het lijkt erop dat we ondanks de extra uitgaven ons 

gehele jaarplan van 2020 kunnen realiseren.  

Dit jaar heeft Norah Anyango, een van de twee Keniaanse hoofdcoördinatoren, de resultaten 

van het project onderzocht. Een samenvatting hiervan vindt u hieronder.  

Als voorzitter dank ik u namens de weduwen en hun kinderen hartelijk voor de bijdrage die u 

daaraan geleverd heeft.  

Ik wens u allen een fijne Kerst en een goed Nieuwjaar.  

Jet Moolekamp  

 

Schoolgeld 

Schoolgeld wordt door zowel de weduwen als veel van onze donateurs belangrijk gevonden. 

Het bestuur streeft naar het zelfstandig maken van de weduwen die vervolgens dan zelf 

voldoende geld verdienen voor de scholing van hun kinderen. In de aanloop naar die 

zelfstandigheid steunt het project dus met geld. De Keniaanse regering heeft bij de Covid 19 

uitbraak alle scholen na de eerste termijn gesloten. Inmiddels is er een schema  

Een kostschool in Ahero waar we in januari 2020 nog waren. De klassen zijn overbezet. De 

helft van de kinderen studeerde buiten en de andere helft binnen. Om de paar uur wisselen ze. 
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uitgebracht waarin staat hoe men die achterstand denkt in te lopen. Op 4 januari starten de 

scholen weer voor de tweede en derde termijn. Dit heeft gevolgen voor de komende 4 jaar.  

Het schooljaar 2020 sluit nu pas op 16 juli 2021.  

Het schooljaar 2021 start alweer op 26 juli en sluit 4 maart 2022.  

Het schooljaar 2022 start 25 april en sluit 25 november 2022.  

Het schooljaar 2023 start 23 januari en eindigt 3 november.  

Dus vanaf 2024 starten de scholen weer normaal begin januari.  

Dit zal voor onze financiële bijdragen ook gevolgen hebben. Maar die gegevens zijn nog niet 

bekend. Alleen is duidelijk dat er extra geld betaald moet worden omdat een deel van de 

gelden voor 2020 inmiddels gebruikt zijn. 

 

Resultaten van het project  

Vaak wordt er gevraagd naar de resultaten die het Kenya Project heeft geboekt. 

In juni 2020 heeft één van onze hoofdcoördinatoren een kwalitatief (interviews met weduwen 

en hun inmiddels opgegroeide kinderen) en kwantitatief onderzoek gedaan naar de behaalde 

resultaten in de periode 1999 tot 2020. Constateringen uit dit onderzoek zijn onder meer:  

 

Deelnemende weduwen…  

 krijgen een gezonde en constructieve levenshouding  

 krijgen zelfvertrouwen en eigenwaarde en geven dit door aan hun kinderen  

 hebben minder lasten op hun schouders  

 zijn beter in staat om een inkomen te realiseren waarmee ze hun gezin kunnen 

onderhouden  

 krijgen geleidelijk een betere sociaalmaatschappelijke positie  

 

Weduwen en hun kinderen hebben als gezin…  

 betere huisvesting, voeding en schoeisel  

 meer geld om naar een dokter te gaan  

 

Kinderen van deelnemende weduwen …  

 zijn vaker aanwezig op school en presteren beter  

 laten een verbeterde doorstroom zien richting vervolgonderwijs en werkgelegenheid  

 

Impact op de kinderen van deelnemende weduwen:  

Van alle weduwengroepen in de onderzoeksperiode 1999-2020 hebben de kinderen de 

volgende doorstroomcijfers ten aanzien van werk laten zien:  

 25% van de kinderen werkt als leraar of lerares  

 16% is werkzaam bij politie of leger  

 9% werkt in de medische sector  

 30% is zelfstandig ondernemer (met name in technische vakgebieden)  

 10% werkt in een ander dan bovengenoemde vakgebied  

 7% heeft geen werk 

 3% zit nog op school  
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Impact op de weduwen:  

Uit de investering in de vrouwen en hun kinderen blijkt op de lange termijn een verbetering 

van de sociale positie van het gezin, van het ontwikkelings- en opleidingsniveau en van het 

algehele welzijn van zowel vrouwen als kinderen. Hierdoor hopen we op termijn een zachte 

omschakeling te bewerkstelligen in de cultuur van overerving. Dan zou de vrouw met haar 

kinderen bij overlijden van een man niet meer zijn veroordeeld tot armoede en onderdrukking. 

 

 

Vrijwilligers bijeenkomst  

Onze vrijwilligersbijeenkomst heeft door het Corona 

virus, in een grote buitentent, pas op 30 augustus 

plaatsgevonden.  

 

Toen werd ook formeel de voorzittershamer 

overgedragen van Luus Heeren (in feestelijke 

Keniaanse kledij) aan Jet Moolekamp.  

Overigens blijft Luus wel bestuurslid. 

 

 

Winkel en activiteiten 

Het Corona virus heeft een grote impact gehad op onze activiteiten. Ons winkeltje Duka Matin 

is twee en een halve maand gesloten geweest. Alle markten en braderieën waren afgelast. Wel 

heeft onze secretaris vele mondkapjes 

gemaakt en verkocht.  

Inmiddels is het winkeltje weer open met 

de nodige (RIVM) veiligheidsmaatregelen. 

Het is nu geheel ingericht in de Kerstsfeer.  

 

Op 23 december is de laatste openingsdag 

dit jaar. Dan sluit de winkel en wordt 

vervolgens schoongemaakt en opnieuw 

ingericht. De heropening vindt dan plaats 

op 13 januari 2021.  

U bent van harte welkom. 

 

Ter info: de actuele openingstijden zijn 

altijd te vinden op onze website bij actueel 

nieuws. 

 

Bestuur Kenia project 

Door de leeftijd van de huidige bestuurders en de intensieve bezoeken die plaatsvinden in 

Kenia wordt de realisatie van het Kenia project per jaar zwaarder. Het huidige bestuur kan nog 

wel enkele jaren doorgaan, maar toch wordt naarstig gezocht naar verjonging.  

Bovendien moeten we er rekening mee houden dat we geen jonge mensen vinden die het 

overnemen. Om de gevolgen daarvan te beheersen hebben we in samenspraak met de 

bestuurders in Kenia een afbouwschema van de dorpen opgesteld en besloten geen nieuwe 

dorpen te starten als er geen jonge bestuurders komen. Ook een optie is dat we aansluiting 

vinden bij een andere organisatie. Indien dit alles niet lukt, zijn we in 2027 afgebouwd, dus we 

hebben nog wel even de tijd. De gehele uitwerking van deze afbouw vindt u als projectplan 

2021 op onze website bij “actueel nieuws”. Op uw verzoek kan dit schema ook op papier 

geleverd worden. 

 

Werkbezoeken 

Door de maatregelen in verband met het coronavirus hebben we het werkbezoek van 

september moeten annuleren. Het ziet ernaar uit dat we ook in januari/februari niet kunnen 

gaan. Ondanks de uitgebreide contacten via e-mail, WhatsApp en telefoon hopen we, zodra het 

verantwoord is, de fysieke werkbezoeken weer snel te kunnen oppakken. 

 

mailto:info@kenyaproject.nl
http://www.kenyaproject.nl/


                          
  E-mail : info@kenyaproject.nl                 website: www.kenyaproject.nl              ANBI (RSIN): 805882662 
  Bank: NL45 RABO 0114818339    t.n.v. Stichting Steunfonds Kenya Project     K.v.K. nummer 41107227  

Jaarplan 2021 

Ondanks alle problemen is het ons gelukt om, met de weduwen op afstand, het jaarplan voor 

volgend jaar op te stellen. Hierin zijn niet de consequenties verwerkt van mogelijk extra 

schoolgeld door de Corona perikelen. 

Hopelijk kunnen we weer op uw vrijgevigheid rekenen om dit plan te kunnen realiseren. 

 

Jaarplan 2021 n.a.v. de hulpvragen van de weduwenorganisatie 

€ 9 Stoelen voor verhuur  € 735 Kippenfarm met 50 kippen (2x) 

€ 20 Laatste jaar basisschool (45x)  € 800 Watertank 6000 liter (4x) 

€ 34 Dakgoot & regenton bij de hut (17x)   € 850 Broodoven (2x) 

€ 35 Schaap (31x)   € 1.000 Kleine projecten (onvoorzien) 

€ 50 Geit (29x)   € 1.100 4 Ossen, stal, ploeg, juk en kettingen 

€ 100 Schoolgeld 1e, 2e en 3e klas VO (133x)  € 1.100 Eet kiosk 

€ 150 Schoolgeld 4e klas VO (62x) 
 

€ 1.350 
Verhuurbedrijfje: zware tent met 50 

stoelen (3x) 

€ 200 Koe (30x)   € 3.000 Bouw van een eetcafé 

€ 300 
Nieuwe hut met dakgoot en regenton 

(36x) of twee reparaties   

 
€ 3.000 Vissersboot met motor en netten (1x) 

€ 710 2 Ezels met kar (4x)  € 3.000 Coöperatief voedselveld (1x) 

Hierbij is uitgegaan van een wisselkoers van 1 euro is 100ksh 

 

 

Bedankt 

Graag bedanken wij hierbij onze donateurs, bedrijven en instellingen die ondanks alle Corona 

problemen ons ook dit jaar weer hebben geholpen.  Bedankt! 

 

 

Namens het bestuur en de weduwen in Kenia wensen wij u 
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