
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Mw. L. M. Heeren - van Nispen                                        Verkoop curiosa en tweedehands 
Kerkstraat 53      4871 EB Etten-Leur                         Stationsstraat 60    

Tel: 076 - 5020669  b.g.g. 06-30311406           4872 TD Etten-Leur 

 
 

NIEUWSBRIEF 45 
December 2019  

 
Emotioneel coördinatorenoverleg: 
In september waren we weer 
in Kenia voor een werk-
bezoek. In deze nieuwsbrief 
gaan we in op de vergadering 
die we hadden met alle 
coördinatoren en voorzitters 
van de 15 dorpen.  

30 Keniaanse vrouwen en wij 
(Luus, Theo en Lodewijk) 
zaten in de hal van het 
guesthouse in Awasi. Het 
overleg duurde een uur of 
drie, waarin zij onderling de 

stand van zaken van de 
bedrijven bespraken in de 
Luo-taal. Dat is voor ons niet 
te volgen. De belangrijkste 
zaken werden aan ons in het 
Engels uitgelegd. Soms werd 
ook onze mening gevraagd. 

In Awasi en Ahero hebben we gezien dat de weduwen met de Selfhelpgroups zelfstandig hun 
bedrijven kunnen runnen en daardoor hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Hun levens-
standaard is verbeterd en daardoor groeide ook het zelfvertrouwen. Dit zijn de eerste dorpen waar 
we vanaf 2020 geen financiële ondersteuning meer bieden. Wanneer de vrouwen het op prijs stellen 
blijven we deze groepen wel bezoeken. Uiteindelijk komen alle dorpen op deze manier aan de beurt. 
Dat schema hebben we met hen besproken. Al waren ze voorbereid, toch was het geen leuke 
boodschap. We hebben ook uitgelegd dat de werkwijze bij nieuwe dorpen anders is. We starten nu 
met twee jaar microfinanciering. Wanneer dit goede resultaten geeft, gaan we deze nieuwe 
weduwengroepen voor maximaal vijf jaar ondersteunen waarna ze hopelijk ook zelfstandigheid 
hebben bereikt. 
 
Hierna brachten we een belangrijk agendapunt in: de hulpvragen voor 2020. We geven aan dat het 
totale bedrag reëel en dus voor ons haalbaar moet zijn. We verlieten de vergadering zodat ze dit zelf 
konden uitwerken. Binnen één uur hadden ze het rond. Als flipover gebruikten we de achterkant van 

een rol behang. Hierop schreven we de gevraagde items per dorp en telden we de bedragen op. 
 
Tijdens deze vergadering deelde Luus aan de vrouwen mee dat ze in de loop van volgend jaar gaat 
stoppen als voorzitter. Zowel voor Luus als voor de weduwen was dit een zeer emotioneel moment. 
Luus gaf aan dat ze er goed over nagedacht heeft, dat het project gewoon doorgaat en dat het 
bestuur haar vertrek goed gaat oplossen. Ze heeft ook verteld dat ze in ieder geval in 
januari/februari nog zal deelnemen aan het geplande werkbezoek.
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Jaarplan 2020 n.a.v. de hulpvragen van de weduwenorganisatie: 
 

€ 20,- Laatste jaar basisschool (45x)  
€ 300,- 

Nieuwe hut met dakgoot en 
regenton of twee reparaties (26x) € 34,- Dakgoot & regenton bij de hut (35x) 

€ 35,- Schaap (20x)  € 640,- Diverse kleine projectjes 

€ 50,- Geit (16x)  € 640,- Kippenfarm met 50 kippen (5x) 

€ 100,- 
Schoolgeld 1e, 2e en 3e klas VO 
(133x) 

 € 710,- Twee ezels met kar (1x) 

 € 800,- Watertank 6000 liter (3x) 

€ 150,- Schoolgeld 4e klas VO (62x)  
€ 1350,- 

Verhuurbedrijf zware tent met 
50 stoelen (4x) € 180,- Ezel (2x)  

€ 200,- Koe (19x)  € 1.950,- Visboot met netten (1x) 

    € 3.000,- Coöperatief voedselveld (2x) 

 
Kogola en Madiany:  
In deze dorpen zijn we twee jaar geleden met 
microfinanciering gestart. We zien grote 
verschillen. Geweldig is het om te zien hoe de 
weduwen in Madiany vooruitgang boeken. Hier 

gaan we dus zeker in 2020 starten met projecten, 
in principe voor vijf jaar. We willen ze een goede 
start geven, maar hulpafhankelijkheid voorkomen. 
In Kogola loopt het wat moeizamer. Daarom 
bekijken we tijdens ons werkbezoek in januari 
2020 eerst of de vrouwen al actiever zijn in hun 
bedrijvigheid voor we hierover een besluit nemen. 

 
 
 
 
 

 

Ezel: 
Het werken met ezels is nieuw voor de Luo 

weduwen. Ze hebben inmiddels ontdekt hoe 
gemakkelijk het is om met een ezel transporten te 
verzorgen. Naast eigen gebruik doen ze dit ook voor 
anderen, waarmee ze weer wat geld kunnen 
verdienen. Voor 2020 vragen twee groepen om een 
ezel (€ 180,-) en één groep om twee ezels met een 
kar (€ 710,-) om water te kunnen vervoeren.  

We hebben met eigen ogen gezien hoe goed dit 
werkt en daarom hebben we deze verzoeken 
opgenomen in ons jaarplan. 

 
 
 

Varkensstal: 
De bijdrage van de weduwen aan de nieuwe 
varkensstal kon maar minimaal zijn. Deze 
keer heeft het Kenya Project de stal en het 
varken bijna geheel betaald. Inmiddels zijn 
er tien biggetjes geboren. Bij de verzorging 
komen kosten kijken, zoals voor voeding en 
medicijnen. Grofweg duurt het een halfjaar 
voor dit bedrijf geld gaat verdienen. Er moet 
dus eerst flink worden geïnvesteerd.  
We willen nu zien of ze zelf de doorstart 
kunnen maken voor we besluiten met 
varkens-bedrijven door te gaan. Varkens 
zijn zeer gewild in Kenia. 

Hier legt Theo in het nieuwe dorp Madiany de werkwijze uit na twee jaar 
microfinanciering. Het behang rolt over een ronde tak die we in de boom hangen. 



  

Kippenfarm: 
Veel weduwen hebben enkele kippen. Het houden daarvan 
is niet zo simpel als het lijkt. De hokken moeten schoon 
zijn, per kwartaal moeten ze gevaccineerd worden tegen 

ziektes en er moet natuurlijk 
genoeg eten en drinken zijn. Onze 
landbouwdocent Zedekiah gaf op 
ons verzoek een vijfdaagse cursus 
in vijf dorpen. Per cursus betalen 
we hem € 25,-. De opkomst was 
geweldig en de vrouwen zijn heel 
enthousiast. Van zijn aanbod om ook de geplande kippenfarms te bouwen 

hebben we dankbaar gebruik gemaakt. De prijs daarvan is nu zelfs lager 
dan begroot, namelijk € 640,-. 
Door de bereikte resultaten hebben we besloten om de kippencursus ook 
aan de andere weduwengroepen aan te bieden en hebben we voor 2020 
maar liefst vijf kippenfarms in ons jaarplan opgenomen. 
 

Schoolfonds: 
Alle weduwen willen graag dat hun 
kinderen het beter krijgen dan zij het 
in hun jeugd hebben gehad.  
Een goede opleiding is daarvoor 
noodzakelijk. Formeel geeft de 
regering aan dat het basis- en het 
voortgezet onderwijs niets kosten.  

In de praktijk werkt dat anders. 
Wanneer de kinderen naar school 
gaan krijgen ze geen eten mee omdat 
dit er vaak niet is. Op school kunnen 
ze maïspap krijgen als de ouders een 
bijdrage betalen. U kunt zich 

voorstellen dat studeren op een lege 
maag niet meevalt. Ook andere 
kosten die de overheid niet betaalt 
worden in rekening gebracht.  
Onze bijdrage hieraan vindt u in ons jaarplan. Wanneer wij een scholier de kans geven met het 
voortgezet onderwijs te beginnen, staan wij ervoor in dat deze de vierjarige opleiding kan afmaken. 
Het valt tegenwoordig voor ons niet mee om dit schoolgeld bij elkaar te krijgen. Alle steun die we 
hiervoor binnenkrijgen is van harte welkom. Wanneer u hieraan een bijdrage wilt leveren, wilt u dan 
bij uw donatie vermelden dat het voor schoolgeld is. 
 

Middelbaar 
onderwijs op een 
boardingschool. 
Hier zitten ook 

kinderen van onze 
weduwen bij. 
Het is zo druk op 
deze school 
waardoor  de 
klassen een 
dubbele bezetting 

hebben. Een groep 
zit buiten en de 
andere binnen. 
Om de zoveel tijd 
wisselen ze.



  

Ahero: 
In Ahero is het toilet klaar op het bedrijventerrein (zie foto’s). De Keniaanse regering stelt 
tegenwoordig elk bedrijf verplicht om een toilet te hebben voor de hygiëne. Onder het gebouwtje 
van dit hurktoilet bevindt zich een betonnen plaat, die een reservoir afdekt van 4m3. Dit hebben ze 
zelf bekostigd. Omdat de eetkiosk in Masogo anders zou worden gesloten, hebben we dit jaar geld 
gegeven om ook hier zo’n toilet te bouwen. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Hierbij bedanken we de donateurs voor hun donaties, klein of groot. Zonder hen zouden wij 
dit opbouwwerk voor de weduwen en hun kinderen niet kunnen doen. 

 
 Uiteraard geldt dit ook voor de vrijwilligers, die zich energiek en belangeloos op allerlei 

manieren inzetten voor ons mooie project. 
 

 Op 15-08-2019 is onze vrijwilliger Wil Luijten overleden. Haar positief-kritische houding is 
altijd gewaardeerd door het bestuur. Zij heeft een grote rol gespeeld bij het organiseren van 
de tentoonstellingen in de tuin. Wil wordt zeker gemist in het vrijwilligersteam. 

 
 Het volgende werkbezoek is gepland van 22-01 t/m 19-02-2020. 

 
 Duka Matin, ons kleine winkeltje aan de Stationsstraat 60 in Etten-Leur, is normaal te 

bezoeken op woensdag en zaterdag van 11:00 – 16:00 uur. Vanaf 22 december zijn we drie 
weken dicht. U bent dan op zaterdag 11 januari weer van harte welkom in onze nieuw 
ingerichte winkel. 

 

 De volgende nieuwsbrief verschijnt naar verwachting in maart/april. 

 

Tot slot wensen wij u heel fijne feestdagen en een gelukkig en 

gezond nieuwjaar. 
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