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Alweer is bijna een jaar voorbij. Covid-19 levert de weduwen veel problemen op. Nu eist de 

regering dat alle mensen zich laten vaccineren. Diegenen die 1 januari niet gevaccineerd zijn 

worden beperkt in hun vrijheid. Er wordt ook gedreigd met het ontslaan van o.a. ambtenaren 

en kinderen die niet meer naar school mogen. Ook onder de weduwen heerst angst. Vele 

weduwen hebben echter hun eerste vaccinatie al gehad, merendeel met Moderna.  Naast alle 

coronaproblemen dient zich helaas een volgend probleem aan: de droogte, waardoor er geen 

oogst van het land gehaald kan worden. Normaal wordt er in Kenia tweemaal per jaar geoogst. 

De droge periodes worden echter steeds langer en voorzieningen net als bij ons om te irrigeren 

hebben de weduwen niet. De laatste jaren zijn ook de regentijden onvoorspelbaarder, zowel in 

duur als qua hoeveelheid water. Dat zorgt dan weer  regelmatig voor gigantische 

overstromingen. Normaal wordt het land bewerkt na de eerste regenbuien. De grond is dan 

zacht en bewerkbaar. Vervolgens wordt er geplant, maar als er dan weer een forse natte 

periode volgt rot alles weg. Te veel water is niet goed, maar te weinig evenmin. Een duidelijk 

voorbeeld hoe de klimaatverandering de allerarmsten treft.  

In het afgelopen jaar hebben we daarom voor het eerst aan alle weduwen noodhulp in de vorm 

van voedselhulp moeten geven. Helaas lijken de vooruitzichten op de oogst die van september 

tot december moet komen niet goed. We hopen er het beste van. Eigenlijk kunnen de mensen 

dat er niet bij hebben want naast het coronavirus worden ze nu geconfronteerd met stijgende 

voedsel- en transportkosten. De gevolgen zijn in het gehele land merkbaar. De geldwisselkoers 

was in januari 2021 bijna 25% hoger dan in januari 

2020. Deze is inmiddels wel wat gedaald, maar nog 

steeds 15 tot 20% hoger. Voor Kenia is het dus extra 

duur om buitenlandse producten te kopen en voor de 

weduwen is dat al helemaal niet betaalbaar.  Maar die 

hoge wisselkoers had voor ons ook voordelen. Voor de 

begroting van 2021 zijn wij uitgegaan van een veel 

lagere koers. Overigens gaan van deze wisselkoers nog 

de kosten af, wij krijgen dus heel wat minder. Wel 

konden we met dezelfde hoeveelheid euro’s heel wat meer doen. Naast het verstrekken van 

Covid-hulp hebben we enkele extra dingen gedaan. In de nieuwsbrief van april zullen we u 

daar precies over informeren. Dit konden wij natuurlijk alleen doen doordat u het Kenya 

Project bent blijven steunen, waarvoor namens de weduwen onze hartelijke dank.  

 

Werkbezoeken. 

Inmiddels zijn er drie werkbezoeken niet doorgegaan. Oktober 2020 en beide werkbezoeken in 

2021. We hopen dat we eind januari 2022 naar Kenia kunnen reizen, maar dat is nu nog 

onzeker. Naast corona speelt ook een rol dat er maar één KLM vliegverbinding per dag meer 

is. Helaas geeft die geen aansluiting meer op Kisumu, waardoor we ’s nachts uren op het 

vliegveld van Nairobi moeten wachten. Een weinig aantrekkelijk vooruitzicht. Met een extra 

hotelovernachting kan het wel, maar dan worden onze kosten weer een stuk hoger.  

Doordat bestuursleden jaarlijks een bedrag betalen voor die reiskosten en er nu al 3 reizen 

niet door konden gaan, is er gelukkig een “potje”. 
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Contacten met Kenia. 

De contacten met de hoofdcoördinatoren 

in Kenia zijn goed, zodat we ondanks dat 

er niet naar Kenia gereisd kan worden, 

toch op de hoogte blijven van het reilen 

en zeilen aldaar. Zij sturen ons de 

notulen van vergaderingen van 

voorzitters en coördinatoren van de 

dorpen in zowel Kisumu-East als Kisumu- 

West.  

Hierin schrijven ze van elk dorp wat er 

verdiend is en met welke bedrijfjes.  

Een prima manier van verslaggeving.   

Ook bespreken ze gezamenlijk de 

problemen en bekijken hoe ze elkaar 

kunnen helpen. Daarmede weten wij ook  

beter wat de werkelijke problemen op                Na de bestuursvergadering werd de maïs verdeeld  

dat moment zijn.   

Uit de laatste notulen van de weduwen in Kisumu- West bleek dat er problemen zijn met het 

Small Home van Zr. Elisabeth. Hoofdcoördinator Anne en de dorpsbestuurders vergaderen 

daar regelmatig. Ze helpen haar ook indien mogelijk. Het Small Home is een tehuis voor 

ernstig gehandicapte kinderen. Bij vorige bezoeken aan het westelijk deel van het project 

hebben de bestuursleden hier vaak overnacht onder nogal primitieve omstandigheden. De 

kinderen waren dan blij met het bezoek en de aandacht die ze kregen en Zr. Elisabeth was blij 

met de extra inkomsten. De kinderen 

sliepen tijdens zo’n bezoek tijdelijk op de 

keukenvloer! 

Hoewel er geen officiële band is tussen 

het Kenya Project en het Small Home is er 

wel een officieuze band door een speciale 

gift in het verleden, die over een paar jaar 

werd uitgesmeerd. Dat geld was gericht 

door een organisatie aan het Small Home 

beschikbaar gesteld. De financiële 

afwikkeling en begeleiding liep via het 

Kenya Project. Helaas is dat geld nu op en 

ziet Zr. Elisabeth in dit armoedige deel 

van Kenia geen kans om zelf voldoende 

geld te verkrijgen. De problemen zijn door 

het coronavirus en de daarbij gestegen 

voedselkosten groot geworden. Op dit moment zijn er nog 28 meisjes en 25 jongens in het 

tehuis. Helaas kunnen wij hier geen geld voor in onze begroting opnemen. Het is onverstandig 

om je als project te laten beïnvloeden door allerlei nood die er is. Wij houden ons dus bewust 

aan onze doelstelling “werkgelegenheid bieden aan weduwen die daarmede een eigen bestaan 

kunnen opbouwen”.  

Maar natuurlijk zouden wij het Small 

Home graag willen helpen. Mocht 

iemand hier gericht geld aan willen 

geven dan kunnen wij regelen dat het 

er komt. Bij een eventuele gift dient u 

wel expliciet te vermelden “Small 

Home” zodat wij dan weten dat we het 

naar Zr. Elisabeth moeten sturen. 

Mogelijk dat iemand een andere 

oplossing heeft, laat het ons dan 

weten, wij willen hierin desgewenst 

best bemiddelen.  

 

 

 



                          

 

 

 

 

 

Schoolgeld.  

Door de coronacrisis had de regering in Kenia de scholen in 2020 tot januari 2021 gesloten.  

In 2021 werd het schooljaar 2020 

afgesloten en is gestart met het 

schooljaar 2021.  

De vakantieperiodes zijn flink ingekort. 

Het schooljaar 2022 start 25 april en sluit 

25 november 2022.  

Dit is dus al geheel in 2022.  

 

We hadden verwacht dat er extra geld 

nodig zou zijn omdat de kosten van het 

halve jaar dat de scholen gesloten waren 

wel zijn doorgegaan. Gelukkig blijkt dat 

niet het geval.  

 

 

 

Schoolbouwen in Okayo Village. 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we bericht over de school die onze Keniaanse vriend  

Hamisi Williams kan bouwen dankzij een speciale gift. Hij heeft ons door middel van filmpjes 

op de hoogte gehouden en de school is in een vergevorderd stadium. Door de voor ons 

gunstige koers was er geld over om aan de afwerking van de binnenkant te besteden.  

Hamisi stuurde een uitvoerige, emotionele brief om te bedanken. Hij vertelde daarin dat hij 

jaren geleden zo onder de indruk was dat er mensen uit het verre Nederland Keniaanse 

weduwen kwamen helpen, dat hij vond dat hij als Keniaan niet achter kon blijven. Daarom 

hielp hij het Kenya Project bij het opleiden van voorzitters en coördinatoren. 

Hij is zelf ook in het zuiden weduwengroepen op gaan richten die met behulp van 

“tablebanking”, d.i. een vorm van microfinanciering, hun levensomstandigheden hebben 

verbeterd. Hij schreef ook dat dit boven verwachting is gelukt!  

En dan nu de school in zijn woonplaats voor de gemeenschap aldaar. Fijn om dit te horen. 

 

 
De Madaras school in  Okayo village in aanbouw 
 

Het is voor het Kenya Project onvoorstelbaar hoe deze man het, op zo’n korte tijd, voor elkaar 

heeft gekregen zo’n grote school te bouwen. Wij zijn hem dankbaar voor hetgeen hij voor ons 

in het verleden heeft gedaan en wensen hem heel veel succes met deze prachtige school in 

aanbouw. De verwachting is dat deze in april, aanvang nieuwe schooljaar 2022, gereed zal 

zijn. 



                          

 

 

 

Jaarplan 2022 n.a.v. de hulpvragen. 

Zonder dat we er waren om de aanvragen in goede banen te leiden, is het de 

hoofdcoördinatoren Anne en Norah toch gelukt om de hulpvragen voor volgend jaar zo te 

formuleren dat het bestuur een realistische begroting voor volgend jaar heeft kunnen 

opstellen. We hopen dat dit plan met uw hulp haalbaar is. 

 

€ 8 Stoelen voor verhuur (100x)  € 235 Naaimachine en wat stoffen (1x) 

€ 17 Laatste jaar basisschool (44x)  
€ 261 

Nieuwe hut met dakgoot en regenton  

€ 30 Dakgoot & regenton bij de hut (42x)   (40x) of twee reparaties   

€ 30 Schaap (32x)   € 617 2 Ezels met kar (3x) 

€ 43 Geit (36x)   € 739 Broodoven (5x) 

€ 87 Schoolgeld 1e, 2e en 3e klas VO (116x)  € 870 Kleine projecten (onvoorzien) 

€ 78 Deur en twee raampjes (10x)  € 1.174 Zware verhuurtent met 50 stoelen (1x) 

€ 130 Schoolgeld 4e klas VO (48x)  € 2.609 Coöperatief voedselveld (2x) 

€ 174 Koe (32x)    € 4.958 Bouw van een eetcafé (2x) 
 

De hierboven vermelde prijzen zijn voor 1 stuks.  Het benodigde aantal staat erachter tussen haakjes.       
Hierbij is uitgegaan van een geraamde wisselkoers van 1 euro is 115ksh 

 

Voorbeeld hoe Kenia verandert. 

De vooruitgang in Kenia is op vele manieren waarneembaar, ook al 

wordt er door sommige mensen gedaan of het nooit beter wordt. Een 

van de zaken waar wij erg blij mee zijn is dat de grondregistratie nu 

veel beter geregeld is. Grond is veel geld waard en er is veel ruzie 

over. Maar inmiddels is het landelijk geregeld hoe e.e.a. goed 

geregistreerd wordt. Eerst wordt er een principe deal gesloten tussen 

de koper en verkoper. Dan komt er een landmeter voor de juiste 

meting. Dan wordt een soort voorlopige overeenstemming getekend 

door beide partijen en de chief van het dorp. Vervolgens komt er een 

eigendomsakte (title deed) op naam van de weduwengroep. Voor 

ons garandeert dit, dat niet een derde, een van de weduwen of een 

zoon er met het stuk land vandoor kan gaan. Dus een blijvende 

vaste investering. 

 

Duka Matin.  

Tenslotte onze winkel. Hoewel we niet op markten en andere feestelijke 

bijeenkomsten aanwezig konden zijn, is het weer gelukt om met onze 

spulletjes, curiosa en kunstnijverheid uit Kenia een aardige omzet te 

draaien dankzij onze vrijwilligers. Hiermee hopen we ook de bekendheid 

van het project te vergroten.  

Inmiddels is het winkeltje weer geheel ingericht in de kerstsfeer. Op 22 

december is de laatste openingsdag dit jaar. Dan sluit de winkel en wordt 

vervolgens schoongemaakt en opnieuw ingericht. De heropening vindt dan 

plaats op 19 januari 2022. U bent van harte welkom. 

Ter info: de actuele openingstijden zijn altijd te vinden op onze website bij 

actueel nieuws. 

 

Bedankt. 

Onze dank gaat uit naar iedereen, donateurs, bedrijven en instellingen die ons dit jaar weer 

hebben geholpen om de weduwen in Kenia een beter bestaan te geven. 

 

 

 

Fijne feestdagen en een goed 2022! 
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