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Tot ons groot verdriet moeten we u mededelen dat op 3 februari jl. 

onze secretaris Hanas Rietbergen na een ernstige ziekte is overleden. 

Het zag er maandenlang naar uit dat zij ging winnen maar het heeft 

niet zo mogen zijn. 

Zij heeft lange tijd voor het Keniaproject gewerkt, ook voor ze in het 

bestuur kwam. 

Hanas was heel creatief en zette haar creativiteit in voor het project, 

onder andere door een bijna professionele kaarsenmakerij waarmee 

ze veel geld voor de weduwen verdiende.  

We missen haar en zullen haar taken zo goed mogelijk overnemen. 

Lodewijk Vermeulen heeft het secretariaat overgenomen. 

Het is mogelijk dat de adressering van deze nieuwsbrief onjuist is, of 

dat u de nieuwsbrief niet ontvangt. We hebben wat problemen met 

het ontsluiten van de adressenlijst. Wilt u eventuele fouten aan ons doorgeven? 

 

Contact. 

Nu er zo lang geen bezoek mogelijk was, kregen we filmpjes 

toegestuurd. Eentje van weduwen in Kisumu west die voor de 

camera vertellen waarop ze trots zijn, met dank aan het project.  

Ze zeggen dat ze in tien jaar tijd 

650 wezen hebben opgevoed.  

 

En er was een leuk filmpje van een 

jongen die zelf een graafwerktuig 

heeft geconstrueerd.  

Voor de bewegende beelden kunt 

u kijken op  

https://youtu.be/eQW0xV4FyBA   

 

We krijgen ook verslagen van de 

vergaderingen van de 

coördinatoren. Hierin lezen we dat 

het economisch nog niet goed gaat. De landbouw heeft nog 

steeds te lijden van de droogte, er wordt niet geplant.  

Op enkele plaatsen werkt de tentverhuur goed.  

Door Corona is de vraag grotendeels weggevallen. 

De boot werkt en gelukkig kunnen we toch nuttige investeringen 

doen, zoals uit het projectplan blijkt. 

STICHTING STEUNFONDS "KENYA PROJECT" 

 
Secretariaat 
Rijsdijk 152  
4871 JM Etten-Leur 
Tel 06 30311406 

Verkoop curiosa en tweedehands 
Stationsstraat 60    
4872 TD Etten-Leur 
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In de vorige nieuwsbrief schreven we over Zr. Elisabeth en het Small Home, het tehuis voor 

gehandicapte kinderen. Enkele donateurs hebben hierop gereageerd en Zr Elisabeth is heel blij 

dat ze weer een paar maanden vooruit kan, maar ze heeft ook zorgen voor de toekomst. 

 

Werkbezoeken. 

Dan is er ook goed nieuws: Na een onderbreking van ruim twee jaar ten gevolge van Corona, 

staat er weer een reis naar Kenia gepland! In deze maand gaan Lodewijk, Theo en Corry weer 

op werkbezoek, (vergezeld van de kleindochter van de laatste twee.) Uiteraard op eigen kosten. 

Het Coronavirus is in Kenia niet meer zo overheersend, hoewel veel mensen zich niet hebben 

laten vaccineren. 

 

Het projectplan voor 2022 staat op de website. 

Er wordt weer het nodige gevraagd en we denken voor meer kinderen schoolgeld te kunnen 

betalen, nu er door ons afbouwschema dorpen zelfstandig verder gaan. Dit moet dan gedurende 

vier jaar betaald kunnen worden. 

Op 25 april start het schooljaar 2022, vier maanden later dan normaal. In 2021 werden de 

jaren 2020 en 2021 versneld ingehaald. 

 

Resultaten 2021. 

De gevraagde en geleverde aantallen van 2021 vindt u hieronder. 
 

Voor aanvang 2021 gevraagd / 
  

Voor aanvang 2021 gevraagd / 

uiteindelijk in 2021 geleverd uiteindelijk in 2021 geleverd 

100 stuks stoelen voor de verhuur 100 

 
4 x kar met 2 ezels 5 

45 x Laatste jaar basisschool  47 
 

2 x Kippenfarm met 50 kippen 2 

17 x watergoot & regenton bij de hut 17 
 

2 x brood bakoven 2 

31 schapen, 29 geiten en 30 koeien alles 
 

1 x ploegbedrijf 1 

133 x Schoolgeld 1e, 2e en 3e klas VO 134 
 

3 x Verhuurbedrijfje  3 

62 x Schoolgeld 4e klas VO 62 
 

1 x eetkiosk  (stalen platen)  1 

36 x Nieuwe hut (twee herstellingen) 36 
 

1 x eetcafé (van steen) 1 

4 x Watertank 6000 liter 4 
 

1 x Visboot met netten 1 

Aan noodhulp geleverd € 12.280,53 

 
1 x Coöperatief voedselveld 2 

Daarnaast zijn er twee hulpprogramma’s geweest, die volledig door separate donors zijn betaald 
 € 2.560,08 hulp aan het gehandicapte kinderen tehuis € 41.760,78 een school gebouwd 

Watertank               Broodoven                 Verhuurtent met stoelen                 Eetcafé   

 

Winkeltje Duka Matin.  

Op het ogenblik zijn er wat problemen met de bereikbaarheid, de omliggende straten en de 

Stationsstraat is langdurig opgebroken.  

Eind van het jaar gaat de winkel definitief dicht. In dit lopende jaar houden we uitverkoop! 

 

Bedankt. 

Graag bedanken we namens de weduwen, al onze donateurs, bedrijven en instellingen voor alle 

steun die we mochten ontvangen. 
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