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Nieuwsbrief nr. 54  December 2022 

 
Het jaar 2022 loopt ten einde. Dit is al weer de derde en laatste nieuwsbrief van dit 
jaar. Het is een jaar geweest waarin Corona alleen nog in het begin van het jaar echt 

een rol speelde. Daardoor konden we in mei weer een werkbezoek aan Kenia brengen, 
het eerste in ruim twee jaar tijd. In het najaar waren er verkiezingen, die de laatste 

keren met de nodige onregelmatigheden verliepen. We besloten daarom in het najaar 
niet naar Kenia te gaan. Het blijkt dat onze weduwen een zeer moeilijke tijd hebben 
gehad. Maar dat het merendeel van hen, door elkaar te helpen en de extra hulp van 

het project, het er relatief goed heeft afgebracht. Er zijn slechts enkelen overleden. 
We constateren meer en meer dat de klimaatproblematiek Kenia zwaar treft. 

Gigantische droge periodes, het ergste in het noorden waar overigens het 
Keniaproject niet komt, en ook diverse periodes met wateroverlast. Ook dit jaar 
hebben weduwen uit Nduru, gelegen aan de uitlopers van het Victoriameer, hun huis 

moeten verlaten. Het Victoriameer staat meer dan een meter hoger dan normaal.  
In deze nieuwsbrief informeren wij u niet alleen over de problemen waar we tegenaan 

lopen, maar ook o.a. over het nieuwe schoolsysteem dat vanaf 2023 in Kenia start, 
globaal wat dit jaar is gerealiseerd en de plannen voor 2023.  
Ik dank u namens de weduwen en hun kinderen hartelijk voor de bijdragen die wij 

van u mochten ontvangen.  
Ik wens u allen een fijne Kerst en een goed Nieuwjaar. 

                                                                                      Jet Moolekamp Voorzitter 
 

De voorlopige resultaten van 2022.  

Alle gevraagde business (onze prioriteit 1) 
voor dit jaar hebben we inmiddels kunnen 
leveren, dankzij voldoende ontvangen giften. 

Als er nog voldoende geld binnenkomt willen 
we ook iets extra doen voor parishes waar 

we volgend jaar gaan stoppen, zodat ze dit 
jaar nog een bedrijf of land krijgen. Zo 
vraagt Bondo een Car-wash, iets heel 

nieuws, en we willen ze graag de kans geven 
om hier geld mee te verdienen.                        zo ziet een markt in de kleine dorpen eruit 

Ook willen we eigendomsbewijzen kopen voor grond die de weduwen inmiddels 
bezitten, maar waarvan ze de bewijzen nog niet hebben. Zoals in een vorige brief is 

uiteengezet raken weduwen hun grond, soms zelfs bebouwd, kwijt omdat ze dat 
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bewijs niet hebben. Dat is ons onlangs overkomen in Ahero waar we ruim 30 jaar 

geleden een business centrum bouwden, met toestemming, op grond van de kerk.  
Jaren hebben we geprobeerd die grond alsnog te kopen, maar dat lukte niet.  

Zwart op wit stond dat de grond niet verkocht zou 
worden en dat de weduwen daar altijd mochten 

blijven. Maar het nieuwe bestuur van het bisdom 
verkocht, zonder het aan ons te vragen, de grond 
aan een ander. Gevolg was dat de weduwen de 

gebouwen moesten slopen. Alle materialen zijn nu 
opgeslagen bij een weduwe. Ondanks dat we in 

Ahero gestopt zijn, bekijken we of we in dit 
uitzonderlijke geval een ander businessterrein 
kunnen vinden. Maar ook in Kenia  

       producten verkoop op de markt        stijgen de grondprijzen momenteel fors.  
Onze 2de prioriteit hebben we nog niet geheel rond. Met name hebben we nog geld 

nodig voor schoolgeld (zie verderop deze brief) en voor vee. Omdat er in december 
vaak wat extra giften binnenkomen, hopen wij dat dit ook gaat lukken.  
 

Gaudencia overleden.  
Op 13 augustus is onze oud-hoofdcoördinator Gaudencia Achieng overleden.  

Ze is 78 jaar geworden. Hoewel ze al jaren gepensioneerd was, werd haar op elk 
werkbezoek een bezoek gebracht. Ze woonde ver weg van de bewoonde wereld.  
We hebben in vorige brieven u op de hoogte gehouden van haar toestand. 

Zij was een bijzondere vrouw, die zich liever op de achtergrond hield, hoewel ze veel 
gezag had bij de weduwen en veel te vertellen had.   

      Een foto uit 2004 met Gaudencia in de open auto 

Ze was opgeleid tot sociaal werkster door de Zusters van St Anna in Oudenbosch, die 

ook lang in Kenia werkzaam zijn geweest, maar ze werkte als weduwe met en tussen 
de anderen. Als mensen tekort schoten probeerde ze de reden van het verzuim te 
achterhalen en vergevingsgezind te zijn. Deze houding heeft ertoe geleid dat ze veel 

invloed op de weduwen had. Behalve door haar humor en haar dankbaarheid voor wat 
ze had, was ze heel geliefd door haar werkwijze. Als er besluiten genomen moesten 

worden liet ze de vrouwen meepraten. “En, wat doen we dan?” vroeg ze.  
Ze was wijs en zuiver godsdienstig.  
”Je moet niet altijd alles willen zeggen” zei ze tegen Rentia en Luus. 

Luus (oud-voorzitter) herinnert zich hoe ze bij de vroege werkbezoeken met een Pick-
up de dorpen bezochten, met veel vrouwen achterin de bak en Gaudencia als een 

vorstin op een stoel te midden van een luid zingende groep, zelf voluit meezingend. 
Hoewel er over Gaudencia nog veel lovende woorden geschreven kunnen worden, wil 
ik het bij dit beeld laten. 
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Winkelsluiting.  

Zoals al eerder is aangekondigd, gaat 
ons mooie winkeltje Duka Matin eind 

december definitief dicht.  
De uitverkoop verloopt voorspoedig 

en wat niet verkocht wordt, gaat naar 
andere goede doelen.  
Het is jammer dat hiermee een eind 

komt aan de directe betrokkenheid 
van onze vrijwilligsters bij het project.  

We gaan met de vrijwilligers een 
mooie laatste bijeenkomst houden.  
Tevens bedanken we Rentia voor de 

vele jaren dat we van haar huis 
gebruik hebben mogen maken. 
                                                                                           Ons winkeltje Duka Matin 

 
Plannen voor 2023.  

Ondanks dat we met de winkel stoppen, gaat het Kenia project gewoon door. 
Hieronder treft u de begroting voor 2023 aan.  Gerekende wisselkoers € 1 = 115 kes 
 

€        8,-   Stoelen voor verhuur (100x) 

€      17,-   Bijdrage basisschool laatste jaar (29x) 

€      32,-   Dakgoot met regenton bij hut (42x) 

€      30,-   Schaap (31x) 

€      43,-   Geit (31x) 

€      70,-   Deur en twee raampjes (12x) 

€      87,-   Schoolgeld 1e, 2e en 3e klas VO (111x) 

€      87,-   Schoolgeld nieuwe junior school (nog onbekend) 

€    130,-   Schoolgeld 4e klas VO (23x) 

€    174,-   Koe (27x) 

€    287,-   Nieuwe hut of 2 hut reparaties (35x) 

€    617,-   Twee ezels met kar (1x) 

€    696,-   Catering gebruiksvoorwerpen (2x) 

€    739,-   Pinda's maalmachine (1x) 

€    783,-   Broodoven (3x) 

€    870,-   Enkele kleine projectjes (onvoorzien) 

€ 1.304,-   Verhuurbedrijfje zware tent met 50 stoelen (2x) 

€ 3.478,-   Coöperatief voedselveld (2x) 

€    478,-   Eigendomsbewijs van de grond (2x) 

 
Extra hulp.  

Dit jaar hadden de weduwen onder andere ten gevolge van de droogte te kampen met 
hoge voedsel- en andere prijzen en mislukte oogsten. Dit lezen we in de notulen van 

hun vergaderingen die we toegestuurd krijgen. De problemen lijken groot, toch zijn de 
weduwen zo trots op hun bereikte resultaten dat ze niet om hulp vragen. Als onze 

financiën het toelaten, zouden wij hun met de Kerst graag een extraatje geven.  
We weten nog hoe geweldig blij ze waren met de Coronanoodhulp vorig jaar.  
We gaven toen 1.000 Kes per persoon.  

Dankzij de gunstige koers  is 1.000 kes nu minder dan € 10,- per persoon. 
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Schoolgeld 

Bij de presidentsverkiezingen beloofde Raila Odinga het nieuwe schoolsysteem te 
gaan betalen. Helaas won William Ruto en dat betekende dat de overheid twee jaar 

minder schoolgeld gaat betalen! 
 

Tot op heden had Kenia 8 jaar lagere school en 4 jaar middelbare school. Vanaf 2023 
wijzigt dat in 6 jaar lagere school, 3 jaar junior middelbare school en 3 jaar senior 
middelbare school. Een aantal jaren lopen nu deze schoolsystemen naast elkaar.  

 
De kinderen van de zevende klas lagere school (in 2022) gaan eerst nog naar klas 8 

en pas in 2024 naar de eerste klas middelbare school. Zij zijn tevens de laatsten die 
dan het oude schoolsysteem volgen. Het oude systeem loopt dus pas af in 2027 
Toevallig loopt dit gelijk met onze afbouwplannen. Wij kunnen dus schoolgeld blijven 

geven tot de huidige leerlingen 
klaar zijn. Daar zijn onze plannen 

op gemaakt. 
 
Echter, de leerlingen die in 2023 

van klas 6 naar 7 zouden gaan, 
moeten naar het nieuwe systeem 

en gaan dus twee jaar eerder dan 
voorheen naar het middelbaar 
onderwijs. En hebben dus 

schoolgeld nodig en wel voor 6 
jaar, in plaats van voor 4 jaar.  

Als wij hierin gaan bijdragen 
hebben we voor 6 jaar schoolgeld 

                   Een middelbare school in Ahero                         nodig, bovenop de begroting. Maar 

om ze op deze leeftijd al thuis te laten zitten is ook wel erg vroeg. 
Dit dilemma moet dus nog opgelost worden. 

 
Praktijkcursussen  
Uit de eerder genoemde notulen van de weduwen bleek ook dat er behoefte is aan 

korte praktijkcursussen voor de leerlingen die van school komen omdat ze anders 
nergens terecht kunnen. Ook deze vraag zal door het bestuur nog beantwoord moeten 

worden. 
 

 
U ziet we kunnen nog volop vooruit en hopen weer op een jaar met goede gaven van 
onze donateurs. 
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