
Jambo vanuit Kenia, Mount Elgon      juli 2011 

 

Het is druk, met veel bezoek en ook 's avonds is er weinig tijd om effe bij te praten, het guesthouse 

zit vol.  

Daarom geen jambo’s om de paar dagen, maar nu toch even een update van wat er zoal gebeurd. 

 

Er is electra in Chepchoina het nabije dorp, de transformator komt hopelijk volgende week zodat er 

dan aangesloten kan worden.  

De aansluiting naar hier, circa 3 km komt er ook, maar niemand weet wanneer. In de board meeting 

van de Andersen Highschool is een committe samengesteld oa. met Kirui de lokale chief die maandag 

naar de CDF gaat om opheldering te vragen. We voelen ons gediscrimineerd, Bea en ik blijven aan de 

zijlijn en bemoeien ons niet met deze actie, het is echt een taak van de scholen en de bevolking zelf.  

 

Gisteren lang gesproken met Sonja, Paul, Rose en Nancy. In detail nagegaan hoe we de verkoop van 

het wasbare damesverband van Afri Pads hier op kunnen zetten. Ook de questionaires nagekeken en 

de ervaringen van Rose van de laatste maanden gehoord. De kosten geinventiseerd en gesproken 

over een businessmodel.  

Het is vooral logistiek nogal compleks.  

Ik ben na de middag andere dingen gaan doen en de 4 zijn doorgegaan. Ik heb om 16.30 uur nog met 

Paul en Sonja gesproken en die zeiden dat Rose 15.000 (€ 150) per maand wilde verdienen. Dat is 

niet reeel, dat zou betekenen dat ze meer dan 500 pads per maand moet verkopen plus dat wij dan 

nog de reis- en tel. kosten moeten dragen. Dat gaan we niet doen.  

Vandaag hebben we ook met Bea nog overleg hoe dan wel.  

 

 

Op de high school de leerlingen toegesproken nadat ik aan de beste leerlingen van dit eerste halfjaar 

een cadeau mocht uitreiken toen de resultaten bekend werden. Dat ging dus in de overdekte kas 

achter het chemie lokaal.  

Ben boos geworden omdat een aantal slechte resultaten behalen, ze hebben alle mogelijkheden en 

moeten daar dan ook gebruik van maken. Dat stichtelijk woord was nodig. je begrijpt dat ik een rol 

speel en als sponsor moet ik af en toe duidelijk zijn naar de kids.  

 

De volgende dag heb ik de Form 4 leerlingen, die eind van het jaar eind- examen doen duidelijk 

verteld dat ze de resultaten van het eindexamen niet krijgen en dus ook geen diploma als ze de 

school fees die ze verschuldigd zijn niet betalen. Wij zullen niet, ik heb herhaald niet betalen, zij 

hebben nog een paar maanden om het te regelen. Deze groep denkt dan wij alles zullen betalen en 

dat gaat echt niet gebeuren. De board later hierover geinformeerd en die stemde van harte in.  

 

Veel tijd met Noah, de boekhouder doorgebracht. Hij weet soms echt niet wat hij aan het doen is. 

We lopen alle boekingen na en ik stuit steeds op onverklaarbare dingen. Hij is dan ook voortdurend 

bezig om mijn adviezen weer op te volgen. Dat hebben we om de dag weer een afspraak en daar 

komen dan weer aanpassingen uit voort. Zo komen we er wel, maar het kost vreselijk veel tijd. Hij is 

geduldig, ik soms niet.  

Maar tegen donderdag moet er inzicht zijn in de kosten per project vanaf 2009. Dit was de 

belangrijkste reden voor mijn reis naar hier.  

 

tot zover, ik ga nu naar Japata, kijken hoe het met Henri is, hij is overvallen en ze wilden zijn motor 

stelen. Schijnt met een steen in zijn gezicht te zijn geslagen. later meer.  

het is nu 14.30 uur, net lekker gegeten en nu door met mijn verhaal.  

 

 

Naar Japata secondary geweest en gesproken met Henri, principal van de Japata Secondary school en 



zijn broer Joseph die de voorzitter is van de board en op Andersen High ook in de board zit.  

 

Henry is herstellende van een aanval toen hij op de motor zat. Een flinke jaap in zijn hoofd, gehecht 

en een gekneusd been. Hij houdt de moed erin. Het had allemaal veel erger kunnen zijn.  

 

Ze zijn zeer ingenomen met het akkoord dat ze de 2 klassen nu kunnen gaan bouwen. Veel veel dank 

daarvoor aan alle elimu mensen, en god bless you, we komen na deze zoveelste blessing nu zeker 

allemaal in de hemel.  

 

Hem een toelichting gegeven op het grotere plan om van een van de klassen een computerlokaal te 

maken met solar en batteries.  

Vertelt dat we druk zijn om daarvoor de juiste oplossing te vinden en dat het budget bijna klaar is en 

dat we mogelijk een sponsor hebben. Wij werken druk aan dat deel van het project en hij gaat  

bouwen.  

Hij denkt in 3 maanden  een heel eind te zijn, ik hoop dan met ons deel van dit ICT center ook zover 

te zijn.  

 

Ondertussen was een van de ouders naar het dorp gelopen en kwam met een cola terug, onder 

genot daarvan in de keniaanse zon, met uitzicht op Mount Elgon getoast op een goede afloop.  

 

Nog even langs gegaan op Chepchoina primary, op deze zaterdagmiddag was niemand van de staf 

aanwezig. De kleuterschool lijkt in vol gebruik te zijn, de aangeplante bomen groeien als kool. Er 

schijnen nu bijna 2000 leerlingen te zijn, dus 400 meer dan de laatste keer. Die komen van een IDP 

(internal displaced persons) settlement, dat zijn vluchtelingen die in een kamp elders in Kenia zaten 

en hierheen zijn verplaatst. Op dure landbouwgrond zijn 250 families, dus circa 1000 kinderen komen 

wonen.  

Hebben niks en bouwen zelf hutten. Er is geen enkele voorziening dus dat belast de lokale organen 

enorm. Er is nogal wat irritatie bij de bewoners over deze mensen en dat zij voor niks deze goede 

grond kregen. 

 

Enfin, er moet natuurlijk een school komen aan de andere kant van het dorp. Dit gaat zo niet, de 

klassen zitten nu weer overvol, meer dan 100 per klas!!!  

 

We hebben de gesprekken met Sonja en Paul van AFripads afgerond, die vertrekken vanmiddag naar 

Kitale en praten dan ook met Rose en Nancy over het voorstel.  

In grote lijnen gaat dat als volgt:  

 

een proefperiode tot 31 12 2011  

 

een package is nu completer en kost 250 (€ 2.50), 40 minder dan eerst en je krijgt meer pads  

inkoop voor Rose is 200 en de Trust houdt voorraad aan  

Er is dus een marge van 50, als rose aan eindgebruiker verkoopt is dat 50 aan een tussenpersoon 

wordt dan 30  

er komt een korting voor grotere partijen, nog in detail uit te werken  

wij (elimu) betalen tot 31 12 2011 de kosten van haar transport, mobiel etc . om de verkoop op te 

zetten. Dat is circa 20.000 shilling (€200).  

zij moet een dagboek en kas bijhouden en maandelijks aan Sonja rapporteren  

op 31 12 2011 evaluatie en go or no go  

Hoop dat het een succes wordt. Het is zo belangrijk dat de meiden op school verband krijgen, nu 

verletten ze iedere maand een dag of 5 omdat ze zich niet kunnen verzorgen. Toch te gek voor 

woorden. 

 



Maandag naar Suam en Cherubai, twee lagere scholen in de bergen, dat ook op verzoek van de 

District Educational Officer (DEO) die we vroegen wat het meest urgent is. Ik ga met een chauffeur 

want weet de weg de bergen in niet meer.  Hopelijk regent het niet want anders blijf ik in de modder 

steken. Ook weer een avontuur, maar het uitzicht vanaf die hoogte vergoedt heel veel!  

 

Meestal is de ochtend prachtig, zon en droog in een fantastische groene natuur en dan begint het 

langzaam te betrekken met fascinerende wolkenpartijen die alsmaar dichter en donkerder worden, 

tot zwart aan toe. Einde van de middag gaat het echt los, met zeer hevige regenbuien en gedonder 

met felle bliksems in de verte en dat tot vroeg in de avond, dan klaart het weer op, met vannacht een 

prachtige hemel en full moon. Het was alsof ik het licht had aangelaten zo helder en dus konden  

we de melkweg die hier altijd zo prachtig zichtbaar is , niet zien.  

 

Donderdag reis in via Kitale terug, ben om 14.30 in Nairobi, zal nog wat inkopen doen. Heb 

gereserveerd bij Mill Hill en de taxi staat 's nachts om 02.30 klaar, om 04.30 gaat de vlieger naar 

Cairo en na de overstap aldaar ben ik om 15.00 op Schiphol.  

 

De heenreis had ook zo'n prettig schema, maar er zijn veel ergere dingen.  

 

Gisteren 2 ierse nonnen van in de 60 op bezoek, die komen hier een convent bouwen. Dat is goed 

nieuws er schijnt ook een priester te zijn benoemd. Het priesterhuis dat al 2 jaar klaar is wordt dan 

eindelijk bewoond. Daarmee krijgen we een belangrijke groep mensen die de lokale gemeenschap 

kan binden en dat is heel hard nodig. Normen en waarden en een verenigingen  structuur zouden 

hier zeer wel doen en samenhang brengen in deze gemeenschap. We zijn erg blij met hun komst!  

 

Dat is het effe voor nu  

 

groet en tot spoedig in Nederland.  
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