Nieuwsbrief december 2017
10 jaar kindertehuis in Eldoret
Dit jaar bestaat het kindertehuis dat door
onze stichting waar mogelijk wordt
ondersteund 10 jaar. Na enkele jaren van
voorbereiding kon het tehuis op 31 maart
2007 officieel worden geopend door Teus
en Leny Bos. Voor die tijd waren zij al vele
malen in Kenia geweest, waarbij zij zich
vooral richtten op voedselhulp aan
kinderen. Nadat zij in contact waren
gekomen met pastor Daniel, de huidige
directeur, konden zij met de oprichting
van het tehuis de kroon op hun werk
zetten in Kenia. Inmiddels is er veel veranderd: in 2009 werd onze stichting opgericht waardoor de
continuïteit van de steun vanuit Nederland beter werd gewaarborgd. Dat was een belangrijke stap gezien
het feit dat Teus en Leny op dat moment beiden al ver in de 70 waren. Inmiddels zijn zij ons ontvallen. Wij
vinden het als bestuur een uitdaging en ook een mooie taak om in hun geest verder te gaan met dit werk.
Het is steeds hartverwarmend om te ervaren hoeveel goodwill Teus en Leny in de loop van jaren bij velen
binnen en buiten Oudewater hebben gekweekt. Nog steeds plukken de kinderen in Eldoret daar de
vruchten van!
Bas Vliegenthart,voorzitter

Hek en Honda
Vanuit onze reserves konden we een aantal zaken laten
uitvoeren. Als eerste is het terrein nu helemaal omheind. Dit
was nodig zodat er geen oneigenlijk gebruik van het terrein
kan worden gemaakt door mens en/of dier.
En een lang gekoesterde wens van Livingstone werd
werkelijkheid: een motorfiets!
Een motorfiets geeft de manager de mogelijkheid om de
kinderen die middelbaar onderwijs volgen vaker of
meerdere kinderen per dag te bezoeken. Deze kinderen
worden door de overheid, i.v.m. de diversificatiepolitiek
betreffende het vermengen van de stammen, in diverse regio’s op
een boardingschool (internaat) geplaatst.
Het is sneller met een motorfiets dan via het openbare transport
(de Matatu busjes) en zo kan hij efficiënter werken. Ook kan hij,
mocht een situatie daarom vragen, direct langsgaan en bevorderd
het zo het welzijn van de kinderen en hun begeleiding.
Door deze motorfiets krijgt Livingstone meer vrijheid om zijn tijd
en taken in te delen wat zich vertaalt in betere zorg voor de
kinderen.
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Reis naar Kenia van Gijs en Wil, deel III
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 eerdere nieuwsbrieven
vertelde Gijs iets over de heenreis en de gang van zaken bij het weeshuis. Nu vertelt hij over zijn
gesprekken met 3 kinderen die het tehuis verlaten hebben omdat zij ouder zijn dan 18 jaar en over een
nieuwe activiteit in het kader van selfsupporting.
Dennis, 19 jaar, werkt nu bij een cementmolen, maar helpt ook bij het weeshuis met de vakopleiding
ijzerbewerking, bij het samenpersen van houtskool tot briketten en de nieuwe activiteit. Hij heeft geen
highschool gedaan. Dennis zegt dat het goed met hem gaat en maakt ook een ontspannen indruk.
De volgende was Brian 25 jaar, highschool afgemaakt, die nu ook werkt bij de vakopleiding. Hij woont nog
in het weeshuis in een apart gedeelte waar hij zijn eigen vertrek heeft. Als extra taak heeft hij het beheer
over één van de computers. Ook met hem gaat het goed en hij maakt geen ontevreden indruk. Dan heb ik
nog met Elizabeth Nlateta gesproken. Zij is 18 jaar en in december 2016 geslaagd voor highschool met een
D degree (de laagste graad). Zij heeft 10 jaar in het weeshuis gewoond, maar heeft nu onderdak bij een
tante in de buurt. Zij wil graag een beroepsopleiding volgen, bijvoorbeeld in het onderwijs. Dat duurt 2 jaar
en kost in totaal ksh 180.000 (ongeveer € 1.800). Dankzij een spontane gift zijn wij nu in staat om Elizabeth
een door haar gewenst opleiding te laten volgen hetgeen natuurlijk prachtig is! Momenteel helpt Elizabeth
de vrouw van Livingstone met allerhande huishoudelijke taken. Dat gaat in een goede verstandhouding en
Elizabeth komt vrolijk en opgewekt over, dit ondanks haar verlegenheid.

Samen met de kerk is Daniel (beiden 50% participatie) een nieuwe activiteit begonnen en wel het fabriceren
van bakstenen. Er is geïnvesteerd in een persmachine, in mallen (2 soorten, maar er komt nog een derde
voor nog een kleinere steen), 3 fase elektriciteit, in pallets, een mixer en grondstoffen. Qua afzet willen zij
de aannemers persoonlijk gaan bezoeken, maar er zijn ook onder de kerkleden 3 aannemers. Transport is
voor rekening afnemer. Betaling is cash. De winst wordt 50/50 gedeeld met het weeshuis. De activiteit is
ook goed voor de werkgelegenheid want bij 800 stenen per dag zijn er 8 man aan het werk. Het is de 2e
stenenfabricage van dit soort in Eldoret. De steen die zij fabriceren is naar Keniaanse begrippen erg hard en
beter dan de van klei gebakken stenen. Wij hebben de eerste proeffabricage met de machine mee
gemaakt, maar mijn indruk was dat er nog heel wat geëxperimenteerd zal moeten worden alvorens men
een rendabele productie haalt, laat staan 800 stenen per dag. Maar Daniel ziet goede mogelijkheden in de
toekomst met name ook omdat er nieuwe overheidsregels zijn die verbieden bepaalde steensoorten te
verzamelen in de natuur. Kortgeleden heb ik nog eens navraag gedaan hoe het er nu voorstaat, maar men
is nog steeds in een experimenteel stadium, waarbij ook nog kwam dat door de verkiezingsonrust de
bouwactiviteiten in de regio minimaal waren. Dus het zal nog wel even duren voordat deze activiteit gaat
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bijdragen, maar het is natuurlijk lovenswaardig dat zij zelf initiatieven ondernemen om geld te verdienen
voor het weeshuis.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mij altijd mailen via info@kenia-project.nl
Gijs Metz

Wijnactie
Vaak proberen wij in het najaar een speciale actie te houden voor
het kindertehuis. Zo hebben we in het verleden bij voorbeeld een
fietstocht voor jong en oud georganiseerd, was er een concert in
de Klepper en werd er een heuse veiling van werken van
Oudewaterse kunstenaars opgezet, waarbij burgemeester Pieter
Verhoeve als veilingmeester optrad. Dit najaar was er een
wijnactie. Dankzij de eigenaar van Grandi Vini, Bernard Tesink,
waren wij in staat een aantal mooie wijnen tegen kostprijs in te
kopen. Via de lokale en regionale pers, de lokale radio en de
kerkbladen werd de nodige publiciteit gegenereerd. Daarnaast
was er op 11 november een wijnproeverij in de Hoeksteen die
boven verwachting veel
mensen trok. Dat alles
resulteerde in de
verkoop van bijna 1.000
flessen wijn.
De netto opbrengst van de actie bedroeg iets meer dan
€ 2.500! Een fraai resultaat dat ertoe leidt dat wij weer een
aantal speciale zaken kunnen aanpakken in het kindertehuis.
Wij willen graag iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie
dankzeggen. Vanzelfsprekend niet in het minst Grandi Vini!
Bas Vliegenthart, voorzitter

In het zonnetje…
 Van stichting Grafivisie mochten wij een donatie van € 250,- ontvangen
 De foto’s van de heer Jaap de Wit, zie onze nieuwsbrief van april, hebben
tot nu toe al € 100,- opgebracht

Dit is uw kans!
Want er komt een plaats vrij in het bestuur en misschien is het wel iets voor u, of weet u iemand die
zin heeft in deze zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor de
toekomst van kinderen. Bel of mail gerust voor meer informatie 0348-565799/06-24680779 Esther Boer.
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George Kanyi
Dit is George Kanyi, van het Huruma tehuis, hij heeft zijn bachelor in Industrial Chemistry gehaald.
Hij heeft gestudeerd aan de Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology ( JKUAT).
Livingstone die met George op de foto staat schrijft ons:
“Thanks for your tireless support towards this young man. As I talked with him I discovered he still desires
to continue learning. May you pass my appreciation to all members who had a hand in the successes of
George. God bless you all.”

Voor in de nieuwe agenda of kalender
De restaurantactie is volgend jaar op dinsdagavond 24 april 2018, goed om alvast te
noteren in uw agenda of op de kalender!

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

NL48 RABO 0352 3693 45
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

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 toe
en danken u voor de support in 2017 !
Het bestuur Stichting Keniaproject, Bas Vliegenthart, Gijs Metz, Frank Sangers, Ria de Vor en Esther Boer.
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