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Praktijkles koken werd ineens examen
Ank Diepenhorst was met Ad Wayers in oktober voor de tweede keer dit jaar in
Kenia om de projecten te bezoeken en allerlei mensen te ontmoeten rond deze
projecten. Ank was speciaal meegegaan om kookles te geven aan de studenten
van de hotelschool. Lees verder hoe dat in zijn werk ging.

Ank: "De lessen waren voor de 24 studenten van de VTC-hospitalitytraining. Op
mijn eerste werkdag had ik een gesprek met Lilian, de leerkracht horeca. Een van
de eerste vragen die ze me stelde was of Elimu de boodschappen voor de
praktijkles koken zou kunnen sponsoren. Dit zou omgerekend ongeveer 100 euro
gaan kosten. Dat hebben we uiteraard gedaan en de volgende dag ben ik met haar
naar de markt gegaan om de nodige ingrediënten te kopen. Tijdens het inkopen
kreeg ik de vraag of Elimu misschien ook de boodschappen voor het
praktijkexamen van de week erop zou willen sponsoren. Dat kon ik niet meteen
toezeggen, wilde dit eerst overleggen met de penningmeester. Met Ad dus.
Toen ik de dag erop s'morgens om 9 uur op school kwam, werd mij verteld dat ze
bezig waren met het praktijkexamen, dus géén oefenles. Hiertoe had Lilian
besloten omdat het niet zeker was dat er volgende week geld zou zijn om weer
boodschappen te kopen. Alle koks in spé waren dus druk in de weer, in hun witte
koksbuis en hoge witte koksmuts, met de voorbereiding voor een 3-gangen
maaltijd.

Nadat ze allen hun gerechten hadden gepresenteerd, was het aan de docent èn
aan mij om dit alles te gaan proeven en te beoordelen. Dus 24 x aardappelsoep of
tomatensoep - rijst, chapati, spinazie en beefstew en Keniaanse thee met 'n
pannenkoek als dessert. Al snel bleek dat het bereiden van rundvlees onbekend
was voor de eerstejaars. De stukjes vlees waren bij praktisch alle leerlingen hard
en zwart. Toen ik hierover mijn verbazing uitsprak tegen Lilian, vertelde ze me dat
het, vanwege geldgebrek, de eerste keer was dat ze beef klaar maakten, maar dat
ze tevoren het recept had verteld. Tòch waren er nog zo'n 5 leerlingen die hun
vlees wel gaar hadden en dus een mooie beefstew hadden bereid. Deze meisjes en
jongens zie ik dan ook als de pareltjes van deze opleiding en hebben we natuurlijk
ook beloond met een extra hoog cijfer (maar niemand had een onvoldoende!). Zo
zie je, dingen lopen altijd anders dan verwacht in Kenia".

Projecten (bijna) afgerond

Hier zie je een impressie van de huisjes voor leraren die onlangs in gebruik zijn
genomen. Er zijn ook nog gebouwtjes voor toiletten en douches. De docenten zijn
blij met hun eigen plek. Dat is belangrijk omdat we de docenten graag willen
behouden voor de school.

Ook de slaapgelegenheid voor meisjes nadert voltooiing. Er is ruimte voor 175
bedden. Een toilet- en douchegebouw zijn nog in aanbouw. Begin 2020 is alles
klaar, dan gaat gestart worden met eenzelfde gebouw voor 175 jongens.
Dit is een grote investering waar onze stichting een belangrijke bijdrage aan heeft
geleverd. Op het gebouw zie je de letters CDF. Dat is een fonds van de overheid in
Kenia. De letters PTA staan voor Parent Teacher Association waar ook ouders een
bijdrage in storten. Samen komen we er wel.

Uit Liefde
En... jouw jurk leefde nog lang en gelukkig.

De trouwjurken die we bij Tante Pollewop verkopen, hebben een speciale shop
gekregen. De jurken hingen altijd al in een apart gedeelte in de winkel maar nu is

het tijd om er ook een aparte naam aan te geven. Dat is geworden Uit Liefde.
Want alle jurken zijn uit liefde gedragen en uit liefde weer doorgegeven. Het doel
is dat wij de opbrengst van de verkoop en verhuur van deze jurken uit liefde weer
doorgeven aan mooie projecten in Kenia.
Jurken die wat gedateerd zijn, worden soms ook gebruikt voor hun mooie stoffen.
Daarvan zie je hieronder een leuk plaatje. De coupeuse opleiding in Chepchoina is
er super blij mee.

De website van de shop-in-shop zie je hier.

Opening speeltuin een ware happening
Na de succesvolle inzamelingsactie in 2018 door de kids van basisschool De
Zandberg uit Breda konden we voor de vele honderden kinderen in Chepchoina
een groot aantal mooie speeltoestellen plaatsen. Deze werden in juli officieel in
gebruik genomen. Het was een heel groot feest. Bovenaan deze nieuwsbrief zijn
de kleintjes te zien die bij deze gelegenheid allemaal een flesje limonade
kregen. Hieronder enkele foto's van de speeltoestellen en een linkje naar het
filmpje van de opening.

Nogmaals een compliment aan De Zandberg voor de organisatie en het
enthousiasme waarmee de actie is uitgevoerd. Hartverwarmend.

Schoonmaken, het kan ook leuk zijn!

Tot de volgende nieuwsbrief!
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