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NIEUWSBRIEF 43 
April 2019  

 
Deze nieuwsbrief beginnen we graag met het werkbezoek van januari/februari 2019 door Corry en 

Theo van den Bergh en mijn man Jan en ik. We hadden weer een enerverend werkbezoek naar de 

15 dorpen in Kenia waar we werkzaam zijn. Wat mij iedere keer weer verheugt is de zichtbare 

vooruitgang van de positie van de weduwen. Hierdoor weet je waar je het allemaal voor doet. Dit 
motiveert enorm.  

We hebben een grandioos feest meegemaakt ter 

gelegenheid van de pensionering van Florence 

Ochome, die 30 jaar een van de twee 
hoofdcoördinatoren is geweest. 

De tentenverhuurbedrijven zorgen voor een mooi 

inkomen voor de groepen weduwen. Van de winst 

hebben zij al extra tafels en stoelen kunnen 
aanschaffen voor de verhuur. De tenten worden 

vooral gebruikt voor bruiloften en begrafenissen. 

Ook komen ze goed van pas tijdens de eigen 

groepsvergaderingen. We hebben ongeveer 1900 

km gereden om zoveel mogelijk projecten te zien, dat was erg veel op soms nauwelijks 
toegankelijke wegen. 

Je ziet ook steeds meer solarpaneeltjes 

verschijnen, gekocht van hun 

bedrijfsinkomen. De meeste hutten hebben 
immers geen electriciteit. Hiermee kan de hut 

worden verlicht en de telefoon opgeladen. 

Tegenvallers zijn er ook geweest. De 

voorgenomen verkoop van het guesthouse 
loopt ernstige vertraging op doordat er een 

rechtszaak bezig is tegen de buurman. 

Hierover berichtten wij al in de vorige 

nieuwsbrief. Hij claimt onterecht een groot 

stuk grond dat van de weduwen is. 
Verschillende afspraken zijn al verzet omdat 

de rechter niet kwam opdagen. 

De weduwen kregen onverwachts een 

aanslag voor bedrijfsbelasting. Dat was flink 
schrikken, ook voor ons. Florence heeft voor elkaar gekregen dat ze ontheffing krijgen omdat het 

een goed doel betreft. Wel moeten de groepen vanaf nu een jaarrekening presenteren aan de 

belastingdienst. De boete hebben ze samen opgebracht. 

Uitgebreidere informatie over dit werkbezoek is te lezen in het reisverslag op de website. 
Het zal duidelijk zijn dat ons mooie project niet zou kunnen werken zonder uw steun, waarvoor 

enorme dank mede namens de Keniaanse vrouwen en hun kinderen. 

Luus Heeren-van Nispen, voorzitter

STICHTING STEUNFONDS "KENYA PROJECT" 

      



  

Interview: 

 

Het Nederlandse bestuur werkt nauw samen met de Keniaanse organisatie. Best leuk om eens iets 

meer te weten te komen over Anne Adera, hoofdcoördinator van Kisumu-west. Tijdens het 

werkbezoek begin 2019 gaan Luus en Corry met haar in gesprek: 
 

Anne is 56 jaar oud en al weduwe sinds haar 29e. Ze 

heeft acht kinderen en acht kleinkinderen. In 1999 lid 

geworden van de Nyamonye selfhelpgroup om twee 
jaar later secretaris van deze groep te worden. In 2009 

heeft ze Gaudencia opgevolgd als hoofdcoördinator. 

Ze vindt het zeer leerzaam om van groep tot groep te 

gaan en de situatie van de weduwen te bespreken. 
Deze voelen zich minder eenzaam omdat ze de 

problemen kunnen delen. De vrouwen waren b.v. bang 

om voor rijk aangezien te worden vanwege de hulp van 

het project. Het geld is bedoeld voor het starten van 

een bedrijfje om voor zichzelf en de kinderen een 
zelfstandig bestaan op te bouwen en niet om te delen 

met de hele familie, zoals in Kenia de gewoonte is. Dat 

gaf scheve gezichten. Sommige weduwen konden niet 

op het erf van de schoonfamilie blijven wonen. 
Donateurs maakten het mogelijk om een eigen hut te 

laten bouwen.  

Haar boodschap naar de weduwen is om de rug recht 

te houden omdat ze het recht hebben een eigen 
bestaan op te bouwen. Ze doen het voor hun kinderen. 

 

Omdat Anne kritische vragen stelt aan de weduwen, 

wordt er wel eens over haar geroddeld. De pater in 
Mageta staat achter haar en helpt haar bij conflicten. 

 

Verschillen tussen de Keniaanse cultuur en de 

Nederlandse bemerkt ze zeker. Ze heeft geleerd om 

niet bang te zijn om te vertellen wat er speelt. Ook heeft ze geleerd te investeren en vooruit te 
kijken. Ze heeft het idee dat Nederlanders open, eerlijk en recht door zee zijn. In Kenia is niet alles 

zo transparant. Op allerlei gebied is omkoping aan de orde. Ze geniet ervan ons te ontmoeten en 

met ons te praten en vindt het heel speciaal dat wij als gelijken met haar omgaan.  

Als God het wil, wil Anne zeker doorgaan met haar taken als hoofdcoördinator tot haar 65e. 
 

Varkensfokkerij: 

 

Tijdens het laatste werkbezoek 
hebben we een opleidingsschool 

bezocht voor de varkensfokkerij. De 

weduwengroep in Awasi is erg 

enthousiast om hiermee te beginnen. 

In aanvulling op de plannen voor 
2019 overwegen we om op dit 

verzoek in te gaan, mits ze deze 

gedegen opleiding gaan volgen. 

Naast het bouwen van de stal zouden 
ze met één of twee zwangere varkens 

willen beginnen. Opvallend is hoe 

schoon de stallen hier zijn. 



  

Schoolfonds: 

 

De weduwen vinden het heel belangrijk dat hun kinderen naar school gaan om hun kansen op een 

goede toekomst te verbeteren. De kinderen zijn zelf ook erg gemotiveerd om te leren. De verplichte 

schooluniformen zijn nog een ‘erfenis’ van het Engelse kolonialisme dat in 1963 werd beëindigd toen 
Kenia een republiek werd. Deze onafhankelijkheid wordt nog elk jaar gevierd. Sindsdien hebben 

verschillende onderwijshervormingen plaatsgevonden. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat naast het basisonderwijs ook het voortgezet onderwijs door de 

overheid wordt bekostigd, mits deze scholen aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Al zie je dat de 
eisen die gesteld worden aan een klaslokaal in Nederland wel heel anders zijn. Kinderen kunnen 

echter pas naar school wanneer ze een extra bijdrage betalen aan de school voor een maaltijd en 

bijkomende kosten. Dit is het bedrag dat op de plannen staat.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Afscheid van Florence onze hoofdcoordinator: 

Het eerste bestuur in Kenia bestond uit de gehuwde vrouwen Florence Ochome en Gaudencia 
Achieng en de missionaris. Toen eenmaal de widowgroup Ahero was gevormd kozen de weduwen 

een eigen bestuur met drie bestuursleden, o.a. Florence en Gaudencia. 

Inmiddels is dat 30 jaar geleden. Gaudencia stopte in 2009, de oprichtster van het Kenyaproject 

Rentia Krijnen in 2016 en nu besloot ook Florence op de dag dat ze 70 jaar werd te stoppen. Luus, 
de huidige voorzitter en penningmeester Theo waren bij dit afscheid aanwezig. Wat hebben de 

weduwen er een mooi afscheid van 

gemaakt. De dankbaarheid is groot, dat 

was wel duidelijk. Ieder dorp had een 
cadeau voor haar. Diverse schapen en 

geiten werden gegeven die ze 

gezamenlijk hadden gekocht. Enkele 

gaven slechts een touw, maar dat 

betekende dat het dier binnenkort wordt 
geleverd, omdat dit om organisatorische 

redenen nu even niet ging. Je moet het 

maar weten. We zullen Florence zeker 

gaan missen, maar ze blijft op de 
achtergrond wel beschikbaar als we 

problemen hebben. Ook begeleidt ze 

haar opvolgster Norah. Florence krijgt uit 

de opbrengst van de kaarsenverkoop 
nog een klein pensioentje van ongeveer € 55,- net als Gaudencia, als dank voor alle jaren die ze 

hard gewerkt heeft om alles in goede banen te leiden.



  

Jaarplan 2019 n.a.v. de hulpvragen van de weduwenorganisatie: 

 

€ 20,- Laatste jaar basisschool (52x)  € 200,- Koe (20x) 

€ 34,- Dakgoot & regenton bij de hut (40x)  
€    284,- 

Nieuwe hut met dakgoot en 
regenton of twee reparaties (30x) € 35,- Schaap (20x)  

€ 50,- Geit (20x)  € 850,- Broodbakoven (2x) 

€ 60,- Varken (2x)  € 1.100,- Vier ossen, ploeg en stal (1x) 

€ 100,- 
Schoolgeld 1e, 2e en 3e klas VO 
(182x) 

 

 

€ 1.250,- Kippenfarm met 50 kippen (1x) 

€ 1.350,- 
Verhuurbedrijfje zware tent met 

50 stoelen (4x) € 150,- Schoolgeld 4e klas VO (66x)  

€ 180,- Ezel (2x)  € 3.000,- Coöperatief voedselveld (2x) 

 

 

 De voorzitter van Awasi, Norah Anyango, is de opvolgster van Florence 
geworden en is nu hoofdcoördinator van Kisumu-oost. We hopen met haar 

de goede samenwerking te kunnen voortzetten.  

 

 Website: 

 
 Door op de startpagina van de website het erkenningspaspoort aan te 

klikken, krijgt u in een notendop veel relevante informatie over het 

Kenya Project. 

 
 Het activiteitenoverzicht, een soort jaarverslag over 2018, staat nu op de website. 

 

 De jaarrekening 2018 is goedgekeurd en het financiële verslag is op de website te vinden. 

 
 

 Onze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar. Daarom kan het leuk zijn om ons te volgen op 

Facebook. We posten regelmatig actuele berichtjes met foto’s. @kenyaettenleur 

 
 U kunt ons de komende tijd op 

diverse markten ontmoeten:  

7 juni op de kunstmarkt 

Montmartre in Etten-Leur;  

29 en 30 juni op de 
Ruigenhilfair in de Prullenkast 

in Oudemolen en 30 juni ook op 

de exotische markt in Nispen. 

 
 Duka Matin, ons kleine 

winkeltje aan de Stationsstraat 

60 in Etten-Leur, is te bezoeken 

op woensdag en zaterdag van 
11:00 tot 16:00 uur. Tijdens 

deze openingstijden kunt u ook 

uw spulletjes brengen. We 

kijken graag even mee omdat 

we maar zeer beperkte opslagruimte hebben en we daardoor niet alles kunnen aannemen. 
De zomersluiting is vanaf zaterdag 13 juli 2019. Op woensdag 21 augustus gaan de deuren 

weer open en bent u van harte welkom. 

 

 Tot slot wensen wij u mooie paasdagen en alvast een mooie zomer. De volgende nieuwsbrief 
verschijnt naar verwachting in augustus. 

 

 

 
  E-mail : info@kenyaproject.nl                 website: www.kenyaproject.nl                    ANBI (RSIN): 805882662 
  Bank: NL45 RABO 0114818339    t.n.v. Stichting Steunfonds Kenya Project            K.v.K. nummer 41107227 

mailto:info@kenyaproject.nl
http://www.kenyaproject.nl/

