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Tussentijdse rapportage 
Ondanks de moeilijke omstandigheden door Covid-19 blijven de donateurs 

het Kenya Project steunen. Hiervoor zijn wij erg dankbaar. Een groot deel 
van het jaarplan hebben we al kunnen uitvoeren. 
Het volgende is al aangeschaft: 

 Een voedselveld voor Kogola; 
 Drie grote tenten met stalen frame en vijftig stoelen voor verhuur 

voor Katito, Kogola en Bondo; 

 Een span ossen met ploeg en stal voor Madiany; 
 Een klein eetcafé met toilet voor Katito;   
 Twee ezels met een kar (5x) voor extra vervoersmogelijkheden 

voor Bondo, Mageta, Ojolla, Reru en Obambo; 

 36 nieuwe hutten met regenton en goot, zowel in dorpen in 
Kisumu-oost en –west; 

 90 stuks vee, koeien, geiten en schapen. 

Door de alarmerende berichten uit Kenia over het effect van de pandemie en daardoor ook honger onder 
de weduwen en hun kinderen zijn we overgegaan tot het verstrekken van noodhulp. Als antwoord op 
onze vraag waar behoefte aan was kwam in de eerste plaats de vraag naar wasbare mondkapjes en 
zeep. Later werd de noodzaak van voedselhulp ook duidelijk. Via Anne en Norah kreeg elk huishouden 
mais, suiker en gedroogde peulvruchten. 

Mondkapjes en zeep                   Mais, bonen en suiker            
 
Schoolgeld 
Het schooljaar 2020 is door het Corona virus pas 16 juli 2021 afgesloten.  
Met slechts een vakantie van 10 dagen is het schooljaar 2021 op 26 juli weer gestart, dat sluit 4 maart 

2022.  Het schooljaar 2022 loopt vervolgens van 25 april tot 25 november 2022.  
Daarmede kan vanaf 2023 het schooljaar weer in januari beginnen zoals dat gebruikelijk is in Kenia.  
Gelukkig hebben wij voldoende schoolgeld binnengekregen om deze financiële aanpassingen te 
realiseren. 
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Werkbezoeken 

Zoals duidelijk zal zijn kan er voorlopig geen sprake zijn van een werkbezoek. De vaccinatiegraad is in 

Kenia bijzonder laag. Intussen worden we zelf een dagje ouder en daarmee ook kwetsbaarder. Wanneer 
we weer kunnen gaan moeten we ons bezinnen op de bijzonder sobere en oncomfortabele manier waarop 
we tot nu toe gereisd hebben. Zoals bekend betalen de bestuursleden de werkbezoeken zelf. We zullen 
daar in de toekomst meer geld voor uit moeten geven.  
We communiceren veelvuldig per Whatsapp en e-mail met de hoofdcoordinatoren Anne en Norah over de 

gang van zaken binnen het Kenya Project. Ze sturen foto’s van de nota’s en leggen op die manier 
verantwoording af.  
 
Schoolbouwen in Okayo Village 
Het beleid van het Kenya Project is om weduwen zelfstandig te maken en hen daarbij te helpen door 
middel van eigen bedrijfjes. Dat is onze eerste prioriteit. Daarnaast ondersteunen we hen in die 
opbouwfase met huizen, vee en schoolgeld, de tweede prioriteit. Soms ontvangen we giften voor een 

speciaal doel bestemd voor de weduwen en/of hun omgeving (gemeenschapsprojecten). Dat valt onder 
de derde prioriteit. Hier gaat normaal gesproken betrekkelijk weinig geld in om.  
In dit geval gaat het om een groot bedrag. Via Rentia Krijnen, de oprichtster van het Kenya Project, 

hebben we van een donateur geld ontvangen om voor de derde keer een school te bouwen. Dit geld komt 
niet voor in de jaarlijkse begroting. We hebben het graag aangenomen omdat het voorgestelde project 
aan onze doelstellingen voldoet en omdat het organisatorisch realiseerbaar is.  
Eerder bouwde het Kenya Project een basisschool en een middelbare school in Awasi. Deze nieuwe 

basisschool wordt Madara school genoemd (widows support). De school omvat 8 lokalen van 8 bij 9 
meter. In elk lokaal komen 30 leerlingen. Zie hieronder de tekeningen. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Het begeleiden van dit project vraagt kennis, kost tijd en energie. In Kenia verzorgt Hamisi de 
begeleiding van de bouw. Rentia Krijnen verzorgt de verantwoording naar de donateur. In Hamisi hebben 

we al jaren een goede vriend, die eerst voor de regering werkte, maar nu voor de Verenigde Naties. Deze 
man heeft ons in het verleden diverse keren geholpen. Hij verzorgde ook, gratis, de opleiding van diverse 
coördinatoren en voorzitters van onze weduwengroepen. Deze school komt in zijn woonplaats. Inmiddels 
wordt er al volop gebouwd. We houden u op de hoogte over het verdere verloop. 

Winkeltje Duka Matin 
Dit jaar moesten we helaas een aantal keren het winkeltje sluiten. Om de opbrengst toch wat hoger te 

krijgen blijven we deze zomer geopend. Om extra bezoekers te trekken heeft een van de vrijwilligers 
flyers afgegeven bij de vijf campings in de omgeving.  
De openingstijden zijn: woensdag en zaterdag 11:00 uur tot 16:00 uur 
Adres: Stationsstraat 60 in Etten-Leur 
 
Vrijwilligersbijeenkomst 
Op 22 augustus heeft de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaatsgevonden, met presentatie over de 

financiën en de ontwikkelingen. I.v.m. het Corona virus heeft die weer plaatsgevonden in een tent op het 

terrein van de wijn- en aspergeboerderij De Santspuy te Etten-Leur. Zoals gebruikelijk regelden de 
vrijwilligers zelf de hapjes. 
  
Hopelijk draagt u het Kenya Project nog steeds een warm hart toe en blijft u ons werk steunen. 
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