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Wijnactie 

 
In de tweede helft van november houden wij een wijnactie ten behoeve van ons 
kindertehuis. Dankzij de enthousiaste sponsor toezegging van Grandi Vini in 
Oudewater, in de persoon van Bernard Tesink, zijn wij in staat u enkele mooie wijnen 
aan te bieden tegen een aantrekkelijke prijs. Dankzij de sponsor “verdient” onze 
stichting op elke fles wijn die wordt verkocht een bepaald bedrag.  
Binnenkort wordt u nader geïnformeerd over de wijnen die worden aangeboden en 
de wijze waarop u uw bestelling kunt plaatsen.  

                                      Wij hopen natuurlijk op een heel mooie opbrengst van deze actie!  
                                      Bas Vliegenthart  

 
Politieke situatie in Kenia 

 
Als stichting die werkzaam is in Eldoret,Kenia, hebben wij de afgelopen weken natuurlijk met meer dan 
gewone belangstelling de presidentsverkiezingen gevolgd.   
Bij de verkiezingen 10 jaar geleden brak er geweld uit, ook in Eldoret, omdat Odinga, de kandidaat van de 
oppositie,  niet accepteerde dat Kenyatta had gewonnen. Volgens eerstgenoemde was er fraude gepleegd. 
In 2013 verliepen de verkiezingen relatief rustig ondanks dat Kenyatta opnieuw won: de mensen 
herinnerden zich nog altijd de 1100 doden van 2007. Bij de verkiezingen dit jaar werd er opnieuw 
gesproken over fraude. Er zou ingebroken zijn in het computersysteem voor de verkiezingen. Opnieuw 
stelde de oppositie onder leiding van Odinga, dat Kenyatta onterecht had gewonnen, hoewel 
internationale waarnemers meenden dat de verkiezingen redelijk eerlijk zijn verlopen. Daarna heeft 
Odinga  de zaak aanhangig gemaakt bij het Hoge Raad van Kenia. Zeer recent heeft deze heel verrassend 
de verkiezingen ongeldig verklaard. Er komen dus nieuwe verkiezingen, met alle onzekerheid en risico’s 
van dien.  De leiding van ons kindertehuis volgt de 
ontwikkelingen nauwlettend en hoopt van harte dat de politici 
elkaar op een of andere wijze zullen kunnen vinden.  
 
Zoals Livingstone, de dagelijkse leider van het tehuis ons 
berichtte: I am therefore kindly requesting for your prayers for 
our politicians and their followers to come to terms and live as 
fellow countrymen.” 
 
Bas Vliegenthart 

 
 
 

https://grandivini.nl/
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Reis naar Kenia van Gijs en Wil, deel II 

 
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 de nieuwsbrief van april 
vertelde Gijs iets over de heenreis en het eerste welkom bij het weeshuis. Hierbij het vervolg van zijn 
bevindingen.   
  

Door de 3 families die zorgen voor de 55 kinderen van het weeshuis werden 
wij weer een warm welkom geheten. Dat er 3 families zijn is volgens de 
richtlijnen van de Keniaanse overheid. De 3 mannen zijn allen pastor. De 
families wonen in het weeshuis in piepkleine ruimtes. Naast kost en 
inwoning krijgen zij een zeer bescheiden vergoeding van €70 per maand. Zij 
vangen de kinderen op, koken, wassen en doen kleine reparaties en dat 7 
dagen per week. Tevens werken er nog een handyman (manusje van alles), 
die oa. ook leiding geeft aan de werk/leerplaats metaalbewerking en 
iemand die voor de koeien en het bewerken van het land zorgt. Wat bij 
aankomst direct opvalt zijn de watertanks met in totaal 37.000 liter 
capaciteit. Die 
waren er bij het 
vorige bezoek nog 
niet. Alleen heeft 

het sinds 2015 niet meer geregend, waardoor ze 
nu af en toe een tankauto met water laten komen 
om de tanks te vullen. Het weeshuis heeft een 
stenen muur om de gebouwen heen, wat echt 
noodzakelijk is voor de veiligheid. Echter de muur 
is aan de noordkant gedeeltelijk ingestort, dat 
moet gerepareerd worden. Wij hebben het op ons 
prioriteitenlijstje gezet. Ook het land buiten de 
muur dient omheind te worden, want nu loopt 
iedereen er overheen. Het gevaar dreigt dat als je het zo laat de gemeente het land terugvordert. Hier zal 
een plan voor gemaakt worden zo ook hoe wij het braakliggende stuk grond beter kunnen benutten.  Het 
mooie geschilderde dak is tevens een aandachtstrekker. Dat is kortgeleden gebeurd en was oa. een eis van 
de overheid bij de certificering. Het verven van de golfplaten gebeurt ter voorkoming van roest en tegen de 
felle zonneschijn. Van de kerk uit de USA hebben de kinderen met kerst allemaal nieuwe schoenen 
gekregen, daar stappen zij vrolijk op rond. Want als je de kinderen zo bezig ziet dan zijn ze vol levenslust, 
blij en opgewekt. En daar doen wij het toch allemaal voor!  
  
In de volgende nieuwsbrief zal ik wat meer 
schrijven over onze gesprekken met 3 
weeskinderen die ouder zijn dan 18 jaar en 
daarom buiten het weeshuis wonen. Ook zal 
ik wat vertellen over een nieuw project om 
selfsupporting te worden, namelijk het 
maken van bakstenen. Heeft u vragen of 
opmerkingen dan kunt u mij altijd mailen 
via info@kenia-project.nl. 
Gijs Metz 
 
 

 Kindertehuis 

Livingstone, de 

manager van het 

tehuis, in zijn 

woonkamer. 
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In het zonnetje… 

 

 
Wereldwinkel Oudewater viert feest en trakteert! 
 

Op vrijdagavond 11 augustus jl. waren vrijwilligers, pers en ons 
bestuur uitgenodigd in de Wereldwinkel Oudewater. 
Zij wilden de 2e verjaardag in het nieuwe pand niet zomaar 
voorbij laten gaan en het een extra feestelijk tintje geven. In de 
sfeervolle winkel aan de Leeuweringerstraat 11 in Oudewater 
nam mevrouw Beaujon het woord en zei dat door de 
enthousiaste vrijwilligers en dankzij de goodwill van de heer en 
mevrouw Croes, die er voor hebben gezorgd dat zij in de 
voormalige apotheek de Wereldwinkel mogen uitbaten, zij een 
mooi cadeau kunnen uitdelen. Omdat de Wereldwinkel en het 

Keniaproject raakvlakken hebben zoals de ontwikkeling van kinderen in de derde wereld en het bieden van 
mogelijkheid tot zelfontplooiing bood mevrouw Beaujon namens de Wereldwinkel Oudewater een cheque 
ter waarde van 1000,= euro aan. Welke onze voorzitter, onder luid applaus, in ontvangst nam.  
Namens de kinderen: Heel hartelijk dank! 
 

Huwelijksjubileum  
De heer en mevrouw Mulder waren 25 jaar getrouwd. Zij hebben de gasten gevraagd de 
giften aan het Keniaproject te schenken.  
Dat heeft een heel mooi bedrag van 360 euro opgeleverd! 

 
Heksenfestijn 
Op zaterdag 24 juni jl. stond onze “Keniakraam” weer op de 
braderie van het Heksenfestijn. We stonden in de 
Kapellestraat en ondanks (of dankzij) het regenachtige weer 
hebben wij ook weer veel pannenkoeken gebakken en 
verkocht. Op deze manier hebben we heel wat mensen 
gesproken en kunnen informeren over het werk  
van onze stichting. 
 
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. 
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