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OPBRENGST BENEFIETDINER KENIAPROJECT € 4.710 ! 
Op donderdag 16 maart hebben er 229 personen gedineerd bij de Oudewaterse restaurants Abrona, Joia 
en Lumière  ten behoeve van ons weeshuis. Op deze datum organiseerden wij samen met deze restaurants 
ons jaarlijkse benefietdiner. Er werd een heerlijk driegangendiner aangeboden voor de prijs van € 35,-. 
Hiervan wordt € 20,- afgedragen ten behoeve van het Huruma Kindertehuis in Eldoret Kenia. Inclusief extra 
ontvangen giften leverde dit in totaal het fantastische bedrag van € 4.710 op. Geld dat hard nodig is voor 
de lopende exploitatie van het kindertehuis en ook voor de realisatie van projecten gericht op meer 
zelfredzaamheid. Wij zijn zeer ingenomen dat met name de Oudewaterse bevolking weer in zo’n grote 
getale is komen dineren ten behoeve van het kindertehuis. Ook de belangeloze deelname van de drie 
Oudewaterse restaurants is natuurlijk fantastisch! 
 

 
 

 
 

 
 
Reis naar Kenia van Gijs en Wil  
Van 16 januari t/m 6 februari dit jaar is onze secretaris Gijs Metz met zijn echtgenote Wil in Kenia geweest 
en zij hebben daar oa. het weeshuis bezocht. Deze reis is op eigen kosten. In deze en de komende 
nieuwsbrieven zal Gijs verslag doen van zijn bezoek aan Eldoret.  
 
“Op maandag 16 januari was het zo ver, wij gingen met de KLM naar Kenia. Wij zouden ’s avonds 22.00 uur 
plaatselijke tijd (20.00 uur Nederlandse tijd) in Nairobi landen, maar helaas kwam de gezagvoerder 
halverwege de vlucht boven Egypte tot de ontdekking dat er een plaatje van de vleugel deels los zat, 
waardoor er besloten werd weer terug te keren naar Schiphol. Een vreemde gewaarwording als je na 8 uur 
vliegen weer over Schiphol loopt. Door de KLM waren wij omgezet naar Kenia Air de volgende nacht vanuit 
Londen. Dus slapen bij het IBIS hotel op Schiphol, de volgende dag met een lijnvlucht naar Londen en toen 
om 18.00 uur naar Nairobi waar wij woensdagmorgen om 5.00 uur aankwamen. Dus al met al 31 uur 
vertraging, dat was geen goed begin.  
Gelukkig hadden wij 2 dagen verblijf in Nairobi geboekt 
en zouden wij op woensdagmiddag 17.00 uur naar 
Eldoret vliegen. Het was even schrikken toen wij 
moesten instappen in het bijna 30 jaar oude de 
Haviland propellervliegtuigje, maar binnen het uur 
waren wij veilig geland in Eldoret.                                
Daar stonden Daniel en Livingstone al klaar om ons  

http://hotelrestaurantabrona.nl/
https://eetcafe-lumiere.nl/
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naar ons verblijf zo’n 20 kilometer buiten Eldoret te brengen. Door het hartelijke welkom voelde het gelijk 
weer goed om terug in Kenia te zijn. De volgende dag hebben wij inkopen voor de kinderen gedaan (snoep, 
limonade, 2 voetballen, een springtouw etc). En toen op naar het weeshuis Daar zaten alle kinderen al klaar 
voor een warm welkom. Altijd ontroerend om de kinderen weer terug te zien. De kinderen waren 
enthousiast, zagen er goed uit en waren vrolijk. Welkomstliedjes werden er gezongen en de traktaties 
uitgedeeld. En vervolgens naar buiten om te spelen. Onze eerste indruk was dat het weeshuis er goed bij 
lag. Over onze bevindingen dienaangaande vertel ik u graag in de volgende nieuwsbrief.  
 

 

In het zonnetje… 

Wat leuk als er een initiatief is waarbij iemand aan het Keniaproject denkt….. 
 

 
Foto expositie: “Eb op het strand” van 1 juni tot half december 2017 
in de Ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk, Westsingel 2, te Oudewater. 
Jaap de Wit, de fotograaf,  zegt hierover: 
“We waren op Guernsey en Jersey. Het strand vind ik het mooist als het eb is. Als je goed kijkt zie je dan 
prachtige kleine kunstwerkjes.  Ik heb gefotografeerd op mijn knieën in het zand. Wat je ziet op de foto's is 
ongeveer 2x de ware grootte. De 8 foto's (ingelijst met passe-partout) zijn te koop voor € 50.- p.st.  
75% van dit bedrag gaat naar het Keniaproject. Voor een of meer foto's (zijn genummerd) geldt: Wie het 
eerst komt, het eerst maalt. De foto’s zijn eind van het jaar beschikbaar. 
Ook zet ik een kist met een zestigtal  foto’s in een passe-partout en tegengeplakt (maat 40x50 cm) in de 
Ontmoetingsruimte waar de foto’s hangen. Deze zijn niet ingelijst. Deze maat lijst is wel overal te koop 
(bijv. bij de HEMA). Hierbij zitten ook opnamen van zo’n 30 jaar terug. Zwart-wit opnamen afgedrukt nog in 
het analoge tijdperk in mijn eigen donkere kamer. Daarbij hangt dan het verzoek om per opname die men 
meeneemt € 10.-naar het Keniaproject over te maken.”   
Voor meer informatie: Jaap de Wit, 06-52065149. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO2ajOnnrcgCFUHWFAodtCoOQA&url=http://voedzo.nl/verzorging/hoe-ik-mij-bescherm-tegen-de-zon/&psig=AFQjCNHZmGgTZ0sprNL6vyyx9FeBiIaazQ&ust=1444219697802602
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Keniaborrel 
Zaterdag 18 februari j.l. was “De Hoeksteen” vol met belangstellende en onder het genot van een hapje en 
een drankje lieten zij zich bij praten over de huidige situatie in het kindertehuis in Eldoret. Het geheel werd 
ondersteund door middel van een foto presentatie zodat men zich een goed beeld kon vormen. Dit alles 
natuurlijk n.a.v. de reis die recent gemaakt was door Gijs en zijn vrouw Wil. Er werd gebruik gemaakt om 
vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Wij kijken terug op een geslaagde middag. 
 
 
 

Studie voor Elisabeth  
Elisabeth Nlateta is 18 jaar oud en opgegroeid in het Huruma 
kindertehuis. Zij heeft net haar middelbare opleiding in december 2016 
met succes afgerond. Echter haar cijfers waren niet goed genoeg om in 
aanmerking te komen voor een beurs voor de universiteit.  
Maar Elisabeth wil wel verder komen en een beroepsopleiding volgen 
om vervolgens als onderwijzeres aan der slag te gaan.  
Deze opleiding duurt 2 jaar en kost € 900 per jaar.  
Dankzij een ruimhartige sponsor die één studiejaar betaald heeft kan 
Elisabeth nu verder leren en een toekomst opbouwen.  
Wij moeten nog wel op zoek naar andere sponsoren voor het 2e 
studiejaar… 
 

 

Heksenfestijn 

Ook dit jaar staan wij met een kraam op de braderie van het Heksenfestijn in 
Oudewater, op zaterdag 24 juni.  
Wij bakken weer de overheerlijkste pannenkoeken. Komt u ook langs? 
 
 

 
Voor meer informatie inzake het kindertehuis en de Stichting Keniaproject verwijzen wij u graag naar onze 
website www.kenia-project.nl  
De nieuwsbrief via de mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@kenia-project.nl  
 

Giften, klein of groot, zijn altijd welkom op IBAN bankrekening nr.: 

NL48 RABO 0352369345 

 
Het bestuur Stichting Keniaproject,  Bas Vliegenthart, Gijs Metz, Frank Sangers, Ria de Vor en Esther Boer. 

 
 
 


