Wat een jaar!!!
Improviseren,
aanpassen, Terug naar de basis,
tevreden zijn met wat vandaag haalbaar is en daarbinnen een weg zoeken. Covid 19 bepaalde. Hier
en in Kenia.
Hier was het heftig, in Kenia leek het zich langzamer te ontwikkelen. Vooral in de overbevolkte grote
steden waren er veel besmettingen en viel de economie/toerisme stil. En dat heeft zijn weerslag op
het hele land. Een veel gehoorde uitspraak was dan ook. We sterven eerder van de honger dan van
corona. Want als je zelf geen inkomen hebt, maar ook verre familieleden niet (als de nood hoog is, is
de familie groot en de “zorgtrouw” ook) is het leven zwaar. Vandaar dat onze plaatselijke
coördinatoren van december 2020 tot juli 2021 voedselpakketten maakten voor de gezinnen van
onze leerlingen. Een enorme klus waar we hen erg dankbaar voor zijn.

We hoorden lange tijd nauwelijks van besmettingen binnen de ons bekende groep in Kenia. Onze
projecten zitten in afgelegen gebieden waar veel ruimte is en het leven zich buiten af speelt. Ook in
de hutten is er voldoende ventilatie omdat er vaak geen glas is de ramen zit, alleen ijzeren spijlen. De
laatste tijd horen we toch ook daar van besmettingen en vaccineren is nog een probleem.8% van de
bevolking is inmiddels gevaccineerd (bijna 4 miljoen mensen) Het leren werd onderbroken toen de
Keniaanse regering scholen en universiteiten voor negen maanden sloot. IN januari dit jaar gingen de
scholen weer open. De verloren tijd werd ingehaald met meer schooldagen, minder vakanties.
Door de sluiting werd ook het werk van onze coördinatoren belemmerd. Voordat leerlingen worden
geaccepteerd voor het project, doen zij uitgebreid onderzoek naar gezinssituatie, schoolprestaties en

motivatie. Maar ook uit de vele aanvragen van scholen die slechte voorzieningen hebben, moeten zij
een selectie maken. Overwegingen daarbij zijn, betrokkenheid ven de ouders/gemeenschap (omdat
verwacht wordt dat ze helpen met de bouw, financieel of met arbeid) en de plannen van de overheid.
Zo zijn er in 2020 verschillende toiletgroepen gebouwd. Recent is het onderzoek afgerond onder de
scholen die te weinig of slechte klaslokalen hebben en die in aanmerking komen voor onze hulp.
Volgend jaar hopen we u daar meer informatie over te geven.

Naast middelbaar onderwijs betalen we ook mee aan de kosten voor vakonderwijs (altijd aanvullend
omdat we ervan uitgaan dat motivatie groter is als ze zelf een gedeelte betalen). We zijn voorzichtig
gestart met een beperkt aantal leerlingen. Vanwege de positieve ervaringen besloten we dit jaar
meer studenten te helpen: 120 extra studenten voor middelbare school (totaal nu 240) en 20
studenten extra voor vakonderwijs (totaal nu 40) Onze coördinatoren maken bij vakonderwijs voor de
start afspraken met de studenten over een soort stage-activiteit t.b.v. hun eigen gemeenschap. Bv.
meehelpen bij de bouw, zieken vervoeren als rijbewijs gehaald is e.d. Wij waarderen dit initiatief en
volgen het graag.
Op de Ojienda lagere school in Awasi waar we een lunchproject betalen, blijft het moeilijk voor de
school om voldoende financiële middelen te vinden om zelfvoorzienend te worden. Toch blijft dat ons
doel en we merken dat, ook bij de nieuwe directeur, deze boodschap duidelijk is. Maar we beseffen
ook dat de omstandigheden daar niet vergelijkbaar zijn met hier. In 2024 stoppen we met onze steun,
is de afspraak.
In Prinsenbeek was het voor ons ook improviseren binnen de ruimte die we kregen. Onze winkel
moest gesloten worden en dus zochten we naar alternatieven. Tot eind april mochten we gebruik
maken van de pastorie in Prinsenbeek: een ideale ruimte met veel vertrekken zodat de 1 ½ meter
gegarandeerd was. Toen de sloopdatum naderde, stopte dat aanbod. Eind juni hebben we daarom
een garageverkoop georganiseerd. Op onze vraag: wie stelt zijn garage/oprit beschikbaar voor
verkoop van onze en eigen spullen t.b.v. ons project, kwamen veel reacties. 29 en 30 juni konden we
daarom een geslaagde verkoop houden, maar net zo belangrijk was het spontane onderlinge contact.
Juist de onverwachte ontmoetingen zijn in deze corona-tijd zo belangrijk.
Dat compliment hoorden we ook vaak tijdens de Brocante-markt op 2 en 3 oktober. Helaas kon dit
vorig jaar niet doorgaan, dus was nu de opbrengst bestemd voor de hier boven genoemde

klaslokalen. Weer een geslaagd evenement, hoewel het weer minder was. Maar ook weer bijzonder
om te ervaren hoe soepel onze vrijwilligers omgaan met tegenslagen na een nacht met veel wind en
regen.

De corona –tijd hebben we gebruikt om onze winkel te
verplaatsen naar een andere plaats bij het woonhuis. Een
verbouwde ruimte die groter en effectiever is, warmer in
de winter en frisser als het buiten erg warm is: een genot
voor klanten maar vooral voor onze vrijwilligers. In
september kon Bets, onze oudste en vrijwilligster van het
eerste uur, de nieuwe ruimte openen.
Maar helaas moesten we kort voor kerst ook onze
verkoop stoppen vanwege corona. Onder normale
omstandigheden brengen we wat we te veel hebben,
door naar andere kringloopwinkels. Omdat die nu ook
gesloten zijn, hebben we buiten een weggeefwinkel
gemaakt van overtollige kerstspullen en na nieuwjaar van
allerlei andere spullen die al langere tijd in de winkel
staan. Gratis, maar elke gift is natuurlijk welkom….
En dan staan we weer aan de start van het nieuwe jaar.
Wat zal het ons brengen? Voor ons allemaal een vraag,
weinig is zeker. Maar wat wel zeker is dat wij, onze
vrijwilligers en ons bestuur met hetzelfde enthousiasme
doorgaan om onze projecten in Kenia te kunnen realiseren. Uw steun is daarbij voor ons een
belangrijke impuls. Hartelijk daarvoor in het afgelopen jaar en we hopen ook in 2022 op u te kunnen
rekenen.
Fijne feestdagen en een gezond en tevreden 2022
Namens het bestuur
Ria Bekkers, voorzitter

