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NIEUWSBRIEF 49 
April 2021 

 
Al weer ruim een jaar hebben we te maken met de coronapandemie zowel hier als in Kenia. 

In dagblad Trouw verscheen 14 maart een artikel over leden van de Luo bevolking in de 

omgeving van Kisumu. De strekking: veel mensen keren terug uit de steden Nairobi en 

Mombasa naar hun familie op het platteland omdat ze hun 

banen o.a. in de handel zijn kwijtgeraakt. 

We hebben het nagevraagd bij onze hoofdcoördinatoren, Anne 

Adera en Norah Anyango en zij bevestigen dit. 

Norah schrijft letterlijk: “Als je uit de Luo-gemeenschap komt, 

kun je beter tussen je eigen mensen lijden dan in een vreemd 

land. Het is bijzonder dat ze sterk hechten aan  hun familie- 

afkomst. Als je de afkomst van je ouders kunt achterhalen 

krijg je onderdak, zelfs als je al tientallen jaren weg bent uit 

je oude omgeving. Daarom besluit men om terug te gaan. En het leven is er goedkoper dan in 

de stad. Ze gaan werken als suikerrietsnijder of zoeken een handeltje om in het onderhoud 

van de familie bij te dragen. Onder de terugkomers zijn ook kinderen van weduwen. Het 

gevolg van deze volksverplaatsing is wel dat de criminaliteit (diefstal) toeneemt.”   

Anne meldt dat er meer op het land gewerkt wordt en dat ze geld proberen te verdienen met 

het bakken van broodjes, die dan ’s nachts verkocht moeten worden omdat ze overdag niet 

met veel mensen bij elkaar mogen zijn. Het eten bestaat uit maïs. 

 

Contact. Ondanks dat we dus niet naar Kenia zijn geweest, houden we voldoende contact 

dank zij WhatsApp en e-mail. Geld sturen voor de diverse doeleinden gaat gelukkig ook 

gewoon door. 

Doordat men niet bij elkaar mocht komen, werd er ook niet vergaderd door de coördinatoren 

van de diverse groepen. Men communiceert per telefoon. Het vervelende gevolg hiervan is dat 

de coördinatoren de grootste moeite hebben om de benodigde betaalbewijzen bij elkaar te 

krijgen. Bovendien zijn nog steeds wegen onbegaanbaar zijn door de overvloedige regen. 

Sommige dorpen zijn gewoon onbereikbaar per auto. Ook nadat het water is verdwenen. Het 

alternatief in Kenia is de brommer, waar vaak meer mensen opzitten dan mag. 
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Problemen. 

Op onze vraag waaraan de meeste behoefte is en hoe het 

dagelijkse leven gaat, krijgen we beknopte antwoorden. De 

coördinatoren willen duidelijk niet zeuren of vragen en lijken 

bezorgd dat het ons niet lukt om hulp te bieden. 

Intussen was alle handel waar onze weduwen geld mee 

verdienen vrijwel stil gevallen, waardoor ook de 

microfinanciering ingestort is.  

In West Kisumu, het werkgebied van Anne, is de oogst slecht 

door de droogte, terwijl ze in het Oost Kisumu op sommige plaatsen nog steeds last van teveel 

water hebben.  

De voedselprijzen zijn niet extreem gestegen, door de schoolsluiting was er minder vraag. 

Transportprijzen zijn verdubbeld omdat men meer afstand moet houden (in de busjes).   

Hotelbedrijfjes zijn ook hier zwaar getroffen door gedwongen sluiting en na heropening moeten 

er dure voorzorgmaatregelen genomen worden om besmetting tegen te gaan. 

 

Meer mogelijk.  

Intussen krijgen ze weer wat meer vrijheden, er wordt weer vergaderd en we krijgen notulen.  

Hieruit blijkt dankbaarheid voor de nieuwe hutten en andere hulp.  

Wij ontvingen extra donaties voor noodhulp o.a. nieuwe hutten, ter vervanging van de 

weggespoelde hutten in Nduru. Hiervoor is een nieuw, hoger gelegen stuk land gekocht.  

We zijn de donateurs  hiervoor zeer erkentelijk. 

Nu er weer wat meer mogelijk is wil men ook de microfinanciering weer opnieuw gaan 

opstarten. Ook de scholen zijn weer begonnen om het verloren jaar in te halen. 

 

Informatie. 

 Onze winkel, Duka matin is op 14 december dicht gegaan als gevolg van de lockdown 

en tot op heden nog niet geopend. 

 Onze jaarrekening is weer goedgekeurd en binnenkort op de website te bekijken.  

 In de provincie Nyanza is nu ook een Covid 19 vaccin gearriveerd. 

 Ons jaarplan staat op de website, als u wilt, kunt u doneren voor bedrijfjes, bv. 

tent-verhuur of een kippenfarm, voor vee, een hut, of altijd welkom, voor schoolgeld. 

Resultaten 2020. 

Doordat de geldwisselkoers in 2020 voor ons veel gunstiger was, konden we meer doen dan 

gepland. Hieronder de gevraagde en geleverde aantallen in het afgelopen jaar.  Voor de 

financiënkant zie website. 

 

Voor aanvang 2020 gevraagd / 

uiteindelijk in 2020 geleverd 

 Voor aanvang 2020 gevraagd / 

uiteindelijk in 2020 geleverd 

45 x Laatste jaar basisschool  49  5 x Kippenfarm met 50 kippen 5 

35 x Dakgoot & regenton bij de hut 35  2 x 2 ezels met kar 2 

20 schapen, 16 geiten, 19 koeien, 2 ezels alles  3 x Watertank 6000 liter 3 

133 x Schoolgeld 1e, 2e en 3e klas VO 135  4 x Verhuurbedrijfje  4 

62 x Schoolgeld 4e klas VO 62  1 x Visboot met netten 1 

26 x Nieuwe hut (twee herstellingen 52  2 x Coöperatief voedselveld 2 

 

Onze hartelijke dank, namens de weduwen voor alle donaties die we mochten 

ontvangen.       

We wensen u prettige Paasdagen en… blijf gezond! 
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