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We zijn amper gewend aan het jaartal 2022 of we mogen alweer omschakelen naar 23. Mogen, want 

in de afgelopen tijd hebben we weer ervaren dat niets vanzelfsprekend is. 

2021 was vooral gekenmerkt door verwarring, verlies, onzekerheid. Zowel hier als in Kenya. Maar in 

de loop van dit jaar kregen we weer het vertrouwen terug om vooruit te durven kijken.   

Hoewel nog schuchter en met een beperkt aantal bezoekers ging in 

januari onze winkel weer open en intussen draait alles weer als 

vanouds. Met als extra onze “buitenwinkel”.   

Want met hulp van “de Bezige Bijen” (www.debezigebijen.nl ) is er 

op de oprit een carport gebouwd waar mensen buiten 

openingstijden kunnen “snuffelen’. Ze bepalen zelf de prijs en de 

opbrengst gaat in een speciale brievenbus. En heerlijk om te 

ervaren dat vertrouwen beloond wordt: elke week een extra 

inkomstenbron. Maar de motor blijft wel onze winkel, dankzij nog 

steeds veel brengers en kopers en onze enthousiaste 

vrijwilligersclub.   

Voorheen hebben we verschillende aanschuiftafels georganiseerd. 

Door corona was dat nu ook al weer een tijd geleden. We waren dan ook erg blij met het aanbod van 

onze Sri Lankese dorpsgenoot Rumika om samen met haar zus een aanschuiftafel te verzorgen 

waarvan de hele opbrengst voor het project was.  Met 20 deelnemers gaf dat een mooie resultaat.  

 

Het was ook fijn om dit jaar weer de Brocante markt te kunnen organiseren. Het is inmiddels een 

vast onderdeel van onze activiteiten geworden. Elk jaar weer een hele klus maar dankzij veel extra 

handjes, een ontspannen sfeer en veel bezoekers, is het steeds  een feest om op terug te kijken.  

http://www.debezigebijen.nl/


 

 

 

 

Na een drukke dag op de brocante napraten met de 

vrijwilligers 

 

 

Nog meer nagenieten als de reacties uit 

Kenya binnen zijn: blije mensen omdat er 

weer een klaslokaal gebouwd kan worden. Al 

jaren is de opbrengst van de Brocante markt 

bestemd voor extra activiteiten die de 

randvoorwaarden van onderwijs verbeteren. 

Zo hebben we in het verleden grond gekocht 

voor twee lunchprojecten maar ook een 

waterpomp, klaslokalen en toiletten 

gebouwd. Van de opbrengst van 2021 

(aangevuld door donaties) zijn inmiddels 2 

klaslokalen gebouwd. Met de opbrengst van 

de Brocante in dit jaar, aangevuld met 

donaties, kunnen we ook weer 2 klaslokalen 

laten bouwen.  

De opening van de nieuwe klaslokalen is een echt dorpsfeest.  

 

Als dank was er voor het project(dus de coördinatoren) een tros 

bananen en een kip) 

 

 

 

 

Nu steeds meer bekend wordt dat we in Kenya niet alleen individuele studenten steunen maar ook 

bouwen, komen er veel aanvragen binnen. Stuk voor stuk schrijnende situaties. Bij onze keuze zijn 

een aantal indicaties bepalend o.a. plannen van de overheid maar ook betrokkenheid en mogelijke 

bijdrage in de vorm van arbeid van de plaatselijke gemeenschap. Onze coördinatoren doen hierin 

belangrijk voorbereidend werk. 



De opbrengst van onze winkelverkoop is bestemd voor middelbaar en vakonderwijs van (half)wezen. 

In eerdere nieuwsbrieven hebt u kunnen lezen dat we na 20 jaar deze individuele steun aan ruim 

2000 kinderen in de omgeving van Kisumu (in Ahero en Awasi) hebben afgebouwd en zijn we gestart 

met een nieuw onderwijsproject in de omgeving van Kisii. Na een geslaagde pilot met 20 studenten is 

het leerlingenaantal intussen opgebouwd naar 240 voor middelbaar onderwijs en 40 voor 

vakonderwijs. De aanvragen komen binnen bij onze plaatselijke coördinatoren die screenen en de 

ontwikkelingen bij studenten volgen.  

Van de 40 studenten die vakonderwijs volgen zijn er inmiddels 10 geslaagd, voor kleermaker, 

timmerman, catering, monteur, onderwijs.  6 Daarvan zijn een eigen bedrijfje begonnen, 4 zijn in 

loondienst.  

De coördinatoren zijn voor ons een belangrijke schakel. Het was dan ook erg fijn dat onze hoofd 

coördinator Mary Kombo in 

de zomer in Nederland was 

om haar familie te bezoeken. 

Uiteraard maakte zij ook ken- 

nis met een aantal van onze 

vrijwilligers (vakantietijd), 

waar ze op een enthousiaste 

manier kon vertellen over de 

projecten en haar/hun 

manier van werken, de om- 

standigheden waarin ze het 

werk doen, de problemen en 

oplossingen. Haar enthou-

siasme heeft ons zeker weer 

voldoende geïnspireerd om 

door te gaan.  

Want ons enthousiasme blijft onverminderd groot maar we beseffen dat we de steun van mensen 

om ons heen, hard nodig hebben. De financiële steun door te brengen en te kopen in onze winkel, 

steun van onze vaste donateurs, maar ook de mentale steun die hiervan uitgaat. Kortom: we hopen 

met uw steun ons werk in 2023 voort te kunnen zetten. Rest ons u hartelijk te bedanken voor uw 

vertrouwen en steun in 2022 en we hopen in 2023 weer op u te mogen rekenen. Namens ons gehele 

team wens ik u een goed en gezond 2023. 
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