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Reisverslag werkbezoek van 26-01- 2019 t/m 19-2-2019. 

 

Voorzitter Luus Heeren en penningmeester Theo van den Bergh met echtgenoten Jan en Corry.      

 

In principe bezoeken we één dorp per dag. Dat zijn dus vijftien dagen. Daarnaast zijn er veel 

andere zaken te regelen, zodat we voor een vierweekse reis hebben gekozen. 

 

Doelen van de reis: 

 Veldbezoeken aan de dorpen om de voortgang en de effectiviteit van de verleende hulp 

te controleren. 

 Het verkrijgen van betalingsbewijzen van de aangeschafte velden, tenten, hutten en 

vee, ook d.m.v. bezoeken en foto’s. 

 Controle van de schoolgeldbetalingen en betaalde projecten. 

 Regelen van de opvolging van Florence als hoofdcoördinator. 

 Problemen met de dreigende belasting onder controle krijgen. 

 Inzicht in de problemen rond het guesthouse.                                                                          

 

De reis duurt ongeveer 24 uur. Achtereenvolgens met de trein naar Amsterdam, met vliegtuig 

naar Nairobi, binnenlandse vlucht naar Kisumu, met projectauto naar Awasi. 

Aangekomen in Kisumu, hebben we eerst telefoonkaarten en water gekocht tevens interne en 

geldzaken geregeld.  Om 16.00 uur arriveren we doodmoe in ons guesthouse in Awasi. 

 

27 jan. gaan we met z’n vieren en de voorzitter, de coördinator en Florence in de projectauto 

naar Nduru en Withur. In Nyangande, (subparish) is eerst naar een rijstveld gekeken. Het 

veld staat er keurig bij.  

Het verbouwen van rijst is erg arbeidsintensief, 

kost plantgoed en kunstmest, maar omdat er 

meerdere oogsten per jaar mogelijk zijn, levert 

de verbouw ook behoorlijk wat op. Dit is een 

lease veld. We suggereren dat ze ook een eigen 

veld kunnen aanvragen. Bij het volgende veld 

was het erg droog, ondanks de vele regen. Hier 

vraagt men dan ook een waterpomp, dan zullen 

ze zelf voor de buizen zorgen. We zeggen: eerst 

bij het eigen parish- bestuur aanvragen en dan 

moet dat dus centraal beslist worden.  Nduru is 

een grote groep, ze hebben gevraagd om een 

afsplitsing naar Withur. Dit is gebeurd. Kleine groepen werken in het algemeen beter. Het 

eetcafé is hier gestopt, er werd niets meer verdiend. Nu proberen ze er met eigen middelen 

een soort ”jonge kinderen educatie” van te maken. Ook de kippenfarm was deze keer geen 

succes, door een overstroming waren de 

kippen verdronken. Ze willen nu wel een 

nieuwe gaan bouwen. We wijzen op onze 

deskundige chauffeur, Zedekaih, die kan 

adviseren.                             

Microfinanciering. We hebben weer uitleg 

gegeven hoe dat het beste opgeschreven 

kan worden. Ze hebben er wel geld mee 

verdiend en dat aan een afrastering met 

palen besteed. Schoolgeld blijkt voor eten 

op school en andere kosten. Als ze dat 

niet betalen, mogen ze de school niet 

binnen.  

De nieuwe parish Withur.  

Hier zijn onverwacht 6 parishes i.p.v. 1!!! 

Met ruim 70 weduwen. Dit was niet de afspraak, hier gaan we dus ook niet mee akkoord. Het 

kost wel enige uitleg, maar we blijven bij de gemaakte afspraak. Met een katterig gevoel naar 

huis, hoewel we hier niets aan konden doen. 
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28 jan. naar Awasi. Subparish Mibasi heeft zelf besloten om een opleiding voor het beheer 

van een kippenfarm te doen. Ze hebben een mooie farm, chauffeur Zedekaih geeft nog wat 

advies. Ze hebben een goed financieel overzicht 

gemaakt. Subparish Akwanya wil varkens gaan 

houden, daarvoor gaan ze eerst op cursus. We 

bezoeken de opleidingsfarm. We spreken af dat, als ze 

een goede onderbouwing leveren, we dit in het bestuur 

zullen bespreken. Dit is wel een kleine, maar pittige 

groep met echte werkers.                  

Na een uur rijden bereiken we Katolo. Deze groep 

heeft vorig jaar een voedselveld gekregen. Het veld is 

goed bewerkt, maar het is te droog om in te zaaien. Ze 

willen een borehole (kosten € 20 á € 25.000). Wij 

geven aan daar het geld niet voor te hebben. 

Bovendien moeten aanvragen via hun maandelijkse 

vergaderingen. Ze vinden echter de reiskosten daar 

naar toe bezwaarlijk, dus bezoeken ze die niet. 

Advies: één persoon afvaardigen en gezamenlijk 

betalen. Als steuntje geven we ze alvast één reis 

cadeau. Verder hadden ze één goede en één mislukte 

oogst. Ze hebben voor alle zes de weduwen een geit 

gekocht van de verdiensten. Tegen 18.00 uur waren 

we In Awasi, waar nog een vergadering was. In 

subparish Mibasi zijn problemen met het 

suikerrietveld. Dit wordt door de verkopers weer 

opgeëist. Die lijken kansloos te zijn, maar er moet toch geprocedeerd worden. Het bestuur is 

ontevreden over groep A in Nyangoma en heeft besloten alleen met groep B door te gaan. 

 

29 jan. Vroeg vertrokken naar Masogo. Over zeer slechte wegen naar subparish Ramula. Hier 

hebben de weduwen zelf een mooi eetcafé gebouwd. Ze 

willen nog een wc, maar dat is duur (€ 500,-). Centraal 

aanvragen dus. Subparish  Nairobi is de volgende stop. 

Hier hebben ze veel te lijden gehad van de rellen tijdens 

de verkiezingen, vorig jaar. Ook hier verbouwen ze, net 

als in Ramula, suikerriet. Ze verhandelen ook 

tweedehands schoenen. De weg naar Miwani is nog 

slechter. Met 20 km per uur duurde de rit 1,5 uur. Hier 

worden uniformen 

genaaid en verkocht. 

Soms wordt het 

suikerriet erg laat, na een half jaar, of helemaal niet 

uitbetaald door de suikerfabriek. Daarom brengen ze de 

oogst naar een verderop gelegen fabriek, die binnen een 

week betaalt. Vanuit Kibigori gaan we naar Masogo om 

te vergaderen. Hier zijn veel bedrijfjes; stoelen- en 

huizenverhuur, bomenverkoop, manden en zeep maken, 

brood bakken, naaiwerk en een eetcafé. Alles met meer of 

minder verdiensten. Vandaag verhuizen we van het guesthouse Awasi naar Kisumu.  

 

31 jan bezoek aan Ojolla. Nu vergezelt Anne ons bij de bezoeken. Hier eerst koffiedrinken en 

iets eigengemaakts eten. Dan een koe en een kalf 

bekijken, op twee verschillende locaties, warm en ver en 

niet met de auto bereikbaar. De weduwen hebben er 

ondanks de afgelegen plek een mooi complex van weten 

te maken. Na nog het nieuwe huis van de voorzitter en 

nog een schaap te hebben bekeken, gaan we 

vergaderen bij het eetcafé. Anne heeft de 

schoolgeldbewijzen hier uitstekend geregeld. Alles klopt. 
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De microfinanciering loopt naar ieders tevredenheid. In de broodoven worden scones 

gebakken. Er wordt goed en enthousiast gewerkt. Ze hebben een tent aangevraagd en het ziet 

er naar uit dat die hier goed besteed is. Na overleg met Anne, dus toegezegd. Na nog twee 

koeien en een huis bezichtigd te hebben, gaan we weer naar Kisumu. 

 

1 febr. Obambo. De vorige keer waren de papieren niet in orde, nu haasten ze zich om de 

boeken te laten zien. 

Weer einden lopen in 

de hitte om twee 

huizen en twee koeien 

te bekijken. Tijdens de 

vergadering wordt 

weer uitgelegd hoe 

alles opgeschreven 

moet worden. Er is 

hier water. De steen in 

de waterput is deels verwijderd. Er wordt een tent verhuurd en er is een voedselveld dat 

oplevert. Ook de microfinanciering werkt goed. 

 

2 febr. Reru. Tot 2016 ging het hier niet echt goed. Sinds 

Caroline de leiding heeft, gaat het veel beter .Een paar 

mooie hutten, 4 ossen, een kippenfarm. Vanwege de hitte 

moet er al heel vroeg geploegd worden. Vergaderen. 

Minder opbrengst door de droogte, goede schoolgeld 

verantwoording, gezamenlijk hebben ze de operatie van 

de secretaresse betaald. Hier zijn twee groepen. Beide 

hebben een ploegbedrijf. Groep B wil sparen voor een 

stal, zodat de ossen niet gestolen kunnen worden.   

Het rijden over de vele slechte wegen valt vooral achterin 

niet mee. 

 

4 febr. Bondo. We logeren hier in een ”groot” hotel 

(ongeveer € 10 p.p.), waar 

alles net zo knullig gaat als 

in “ons” guesthouse in 

Awasi. Na het koffiedrinken 

bezoeken we een 

maïsmolen, een huis en een 

geit. Daarna de 

vergadering. Schoolgeld 

goed verantwoord, hier 

helpen ze gezamenlijk enkele armlastige studenten. Subparishes: Barkowina, Kibuye, Oiko.                                          

Ze hebben op eigen kosten de maïsmolen verplaatst. Na afloop nog gezellig thee gedronken. 

 

5 febr. Siaya. We moeten ver de bush inlopen om vee en een huis te bekijken. Een mooi huis, 

binnen hangt een ingelijste foto van het Nederlandse 

bestuur. De weg is zo slecht dat we moeten lopen. We 

eten in een tent die de dames 

chic in blauwwit aangekleed 

hebben. En we eten prima. De 

vergadering liet een goede 

schoolgeldverantwoording zien. 

Door de droogte was er weinig 

opbrengst, maar er is nog oogst 

over van 2018. Ze verdienen 

goed met de tent onder beheer 

van Rosemarie. Microfinanciering gaat ook goed. Wij, de bezoekers 

krijgen een armbandje van kleine kraaltjes, met onze naam erin.  
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Op 7 febr. bezoeken we Madiany, een nieuw begonnen 

parish, dus hier is alleen nog maar microfinanciering. De 

voorzitter, al 13 jaar weduwe, stelt een deel van haar 

grond ter beschikking van de weduwen. Trots wordt de 

opbrengst getoond. Hier zijn een aantal weduwen 

inmiddels vertrokken. De microfinanciering heeft dus de 

gewenste scheiding (werkende versus handje op houden) 

aangebracht. Met de overblijvende 18, veelal jongere 

weduwen, kunnen we aan de slag.  

Vanuit de inkomsten van de microfinanciering hebben ze dit jaar het schoolgeld van hun 

kinderen betaald. Omdat we op het eten moeten wachten, ontstaat er een huiselijk gesprek en 

vragen ze naar onze kinderen en kleinkinderen.  Ook worden er selfies gemaakt met Jan en 

met Theo. Het is een gezellige boel. Net als we denken eindelijk eens vroeg thuis te zijn, 

krijgen we de zoveelste lekke band. Oponthoud: anderhalf uur. 

 

8 febr. Nyamonye. In september deed deze groep het niet goed. Hier is een eetcafé, met 

ernaast een computerruimte. Drie leerlingen krijgen een 

diploma, ondertekend  door Luus, Anne en de leraar.  

In subparish Ramogi bezoeken we een eetcafé en gaan 

via weer een slechte weg, (enkele keren een stuk lopen) 

naar een groot veld, dat Mago en Ramogi samen 

bewerken. We vergaderen in het Small Home. Er zijn 41 

weduwen. Op 2 na alle schoolgeldbewijzen gekregen.  

Die moeten er in september a.s. ook zijn, anders geen 

schoolgeld. Microfinanciering werkt goed en wordt door 

Dorien goed geadministreerd.  Helida is tot onze opluchting 

weggestemd als voorzitter. De groep toonde haar dankbaarheid voor de werkzaamheden van 

Anne, die het gelukkig heel goed doet. Helaas op de terugweg weer een lekke band. 

 

9 febr. Mageta eiland, dus vroeg op, 7 uur vertrek naar de 

boot. 8 uur afvaart, het is nu al warm. Hier zijn 2 groepen. B 

verhuurt hutten, van hun eigen winst. Groep A heeft een 

voedselveld, keurig gewied en geploegd. Het heeft vannacht 

hier geregend. De schoolgeld papieren worden hier ook 

overhandigd en hoewel Mageta geen sterke groepen heeft, 

wordt er wel vooruitgang geboekt. Diverse kinderen zijn naar 

ons vernoemd: We zien Luusje, Jantje, Theoke (de laatste 

twee helaas beide wees geworden) en een kleine Corry.                                                                             

Dit jaar wordt op Mageta eiland de jaarlijkse retraite houden 

met vrijwel alle weduwen van Kisumu West. Terug in Bondo halen we de koffers op, we 

verhuizen weer terug naar Kisumu. Het was een hotel met trouble: één dag geen gas, (dus 

laat eten en geen warm water), één dag geen water door leidingbreuk en geen internet.  

 

11 febr. Vandaag diverse zaken geregeld zonder een parish te bezoeken. O.a. afspraken 

gemaakt met onze “first supliers” over Keniaanse producten voor in de winkel.   

In het guesthouse, ontbreekt de kennis om er een rendabel bedrijf van te maken. Daarnaast is 

de toegenomen concurrentie en zijn de steeds terugkerende waterproblemen een fors 

probleem aan het worden. Het zou goed zijn als we het guesthouse netjes kunnen verkopen, 

dan kan de opbrengst weer aan de weduwen ten goede komen. Dus overleg gepleegd met een 

makelaar. Omdat de buurman een stuk land claimt ligt het geheel momenteel bij de rechter. 

De advocaat geeft aan dat dit eerst opgelost moet zijn alvorens het verkocht kan worden. 

Daarom de huidige waterproblemen weer opgelost. De vorige reparatie bleek namelijk niet 

geheel goed uitgevoerd. Een bijkomende probleem is dat er nu vlakbij nieuwe, diepere putten 

zijn geslagen. Daardoor valt de waterput van het guesthouse soms droog. Omdat er voldoende 

wateropslag is, hebben we daar afspraken overgemaakt. Einde dag weer verhuisd naar Awasi. 
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12 febr. Kogola en Katito. Weer met Florence op pad.  

In Kogola zijn 44 leden. Veel zijn nieuw en krijgen dus 

nog geen schoolgeld. De groep is eigenlijk te groot.  

Hier zitten ze uren lopen van een waterbron. En als het 

regent, spoelt door de achtergelegen heuvels, alles weg. 

Toch zijn ze een boomkwekerij begonnen.  

De microfinanciering loopt op papier goed maar in de 

praktijk betalen ze niet of te laat terug. Jammer, want ze 

zouden anders twee grote watertanks kunnen kopen om 

water te sparen. Ze schrikken als we zeggen dat ze pas 

schoolgeld krijgen als de microfinanciering goed werkt.  

We bezoeken een hut waar ze manden en matten maken.                                                    

Katito. Hier gaan we naar een land waar al veel problemen 

mee zijn. De vergadering is niet leuk. Wel vragen om 

schoolgeld, geen prestaties het afgelopen jaar, geen “title 

deed” van het land, geen verantwoording van de 

microfinanciering. We waarschuwen dat we niet meer komen 

als het de volgende keer niet beter is.  

Dit is de minste groep van deze reis. 

 

13 febr. Alendu. We bekijken een veld in Okana en een 

in Obugi. Beide wachten op regen. De velden hebben 

vorig jaar door de droogte weinig opgeleverd. Ze zijn 

inmiddels gestart met het ploegen, met ossen, van het 

veld. Dat geschiedt Van 04.00u tot 07.00u omdat het dan 

te warm wordt voor de dieren. Deze groep is niet sterk; 

bij het schoolgeld willen ze te veel wisselingen. Ze hebben 

wel wat handel en een broodoven. De microfinanciering 

o.l.v. Veronica gaat gelukkig goed. 

 

14 febr. Vandaag een vergadering met alle voorzitters en coördinatoren van Kisumu East. Er 

zijn twijfels over de geplande opvolger van Florence. Besloten wordt Olga Otieno niet als 

nieuwe hoofdcoördinator aan te stellen, maar Norah Anyango.  

Vermeldingswaardig is daarnaast de wijze waarop het bestuur in Kenia de belasting problemen 

heeft aangepakt. Blijkbaar moet een Keniaanse organisatie geregistreerd zijn en belasting 

betalen. Geregistreerd zijn ze, maar belasting is er nooit betaald. Onder bepaalde voorwaarden 

kan er ook ontheffing worden verleend. Aan die voorwaarden kunnen de weduwen voldoen, 

maar ze kenden deze regels niet. Daarom ontvingen ze onverwachts een belastingaanslag met 

een boete wegens achterstalligheid. Ze hebben dit zelf fraai opgelost: eerst heeft Florence 

nadrukkelijk gezegd dat de weduwen dat bedrag niet hebben. Ze heeft flink onderhandeld om 

het omlaag te krijgen. Daarna hebben alle weduwen van Kisumu East en Kisumu West dit geld 

samen bijeengebracht. Ze zullen voortaan jaarlijks een financieel overzicht overleggen, 

waardoor ze van deze belasting worden vrijgesteld. 

 

15 febr. De laatste trip, Ahero. Vorig jaar hebben we hier in Nyamkebe een rijstveld gekocht. 

Dit betaalt zich goed terug, de vrouwen kunnen hier 

zelf mee verder als wij hier stoppen. We bekijken een 

paar hutten. Er is veel vooruitgang en in één hut staat 

zelfs een goed werkende TV. Na het eten vergaderen 

we met de groep. De schoolfees worden niet goed 

verantwoord, maar de rest van de administratie is 

heel aardig. Nog geen info over de voedselvelden. 

Ook de microfinanciering gaat goed en wordt goed 

opgeschreven. Ze hebben in het boek geschreven aan 

ons: ”Your big supports to the widows have made 

most widows active, the most of them can stand by 

themselves.” Kijk, daar doen we het voor! 

 



Pagina 6 van 6 
 

Op zaterdag 16 febr. was er een waardig afscheid van Florence, met veel cadeaus en 

speeches. Zelfs Rentia sprak haar toe, via een telefoonverbinding. Verder was er veel harde 

muziek en werd er zelf een beetje gedanst in het gras. Florence gaf een uitvoerig overzicht van 

het project vanaf het begin, met veel bedankjes.  

 

Hier onder enkele foto’s 

Na het feest hebben we de met de nieuwe hoofdcoördinator, Norah Anyango haar 

toekomstige werkzaamheden doorgesproken. Ze moet zich nog inwerken maar we verwachten 

dat zij het goed gaat doen. Florence zal waar nodig haar bijstaan. 

 

Conclusie 

We kunnen terugkijken op een geslaagde reis. Het was warm rond de 36graden. Jammer dat 

er wat problemen waren met het guesthouse, watervoorziening en de belastingdienst. 

We hebben meer dan 1900 km gereden op veelal moeilijk begaanbare wegen. Vooral achter in 

de auto op een ijzeren bankje met nauwelijks een zitting viel dat niet altijd mee.  

Maar door de vele veldbezoeken, de vrolijke gezichten en de vele goede resultaten keren we 

moe, maar zeer tevreden huiswaarts. 


