
Jambo 1   30 juni 2012 

Lieve familie en vrienden  

 

Vanaf de berg even een berichtje. Sinds afgelopen dinsdag ben ik op Mount Elgon en blijf hier tot 15 

juli. 

Overdag heerlijk zonnig weer en tegen het eind van de middag trekken donkere wolken zich samen 

en volgen heftige regenbuien. Geen nood want we zitten binnen. Die felle enorme bliksems zijn echt 

wel heel mooi, zeker als je droog en warm zit.  

 

Dinsdagochtend om 06.00 uur stonden we in Nairobi aan de grond en 1,5 uur later waren we 

voorzien van een visum op zoek naar onze koffers. We, dat zijn Nico en ik. Nico is de manager van het 

uitpakbedrijf van Bob en Bea in Rijnsburg en die is voor een kort bezoek hier. Belangrijk dat hij en de 

manager hier samen overleggen over de juiste manier van verpakken. Nico reist zondag weer terug.  

Om 10.40 uur vlogen we door naar Kitale, daar stond emmanuel, de driver ons op te wachten. 

Omdat de regen de weg via Endebess onbegaanbaar had gemaakt reden we via de andere weg, dat 

kostte toch 2 uur om hier te komen. En als je weet dat het maar 45 km is kun je je voorstellen hoe de 

weg moet zijn. Tja, asfalt hebben ze in deze hoek van de wereld niet. 

 

Heerlijk om weer hier te zijn met al die vriendelijke mensen. Overal handjes geven en warme 

omhelzingen, fijn om al die gemotiveerde hardwerkende mensen op de verschillende projecten te 

zien. In die tien jaar dat we hier komen bouw je relaties op die erg waardevol zijn. 

 

Ik had slecht, om niet te zeggen niet geslapen tijdens de nachtvlucht. Dus effe een douche gepakt en 

toen aan de slag. Met Bea alvast de actuele dingen doorgenomen en een programma gemaakt voor 

de komende dagen. Handig voor ons beiden is dat.  

 

Woensdag eerst met Bea een korte toer over alle projecten. GEWELDIG , als je ziet wat er hier 

allemaal in een jaar is gedaan. Het grote plan dat we voor ogen hebben begint zich af te tekenen. 

Projecten gaan in elkaar passen en dat geeft zoveel voldoening.  

Vanaf woensdagmiddag aan de slag met Luke de accountant. Hij had een malaria aanval, maar stond 

toch in de startblokken om op al mijn vragen antwoord te geven. Nou, hij is aan de slag gegaan en 

vanochtend kreeg ik de eerste excel overzichten met duidelijk inzicht in de financiele situatie van de 

projecten. Ik ben hier naartoe gekomen met de opdracht om van 7 projecten de eind- of voortgangs 

rapportages te maken. Door het Tilburg Open, dat we helaas moesten aflassen, had ik een forse 

achterstand opgelopen en begin mei heb ik alle sponsors over deze reis geinformeerd en gezegd dat 

ze dan de gevraagde informatie zouden krijgen.  

 

Het eerste project is donderdag afgekomen en al ingediend bij de Sierra Foundation, een particulier 

fonds dat de 1e fase van de renovatie van de Andersen Primary heeft bekostigd.  

Ik heb de nieuwe headmaster van die school al gezegd dat hij zijn wensen lijstje volgende week af 

moet hebben omdat ook de 2e fase kan worden ingediend. Hij is dus aan de slag gegaan.  

 

Ik ben nu bezig om de eind rapportage te maken van de bouw van de prachtige 

Ambacht/Huishoudschool, een groot en complex project dat voor maandag af moet zijn. Die school is 

inmiddels gestart en het is prachtig om te zien dat er 20 enthousiaste meiden de naaiopleiding 



volgen, ze noemen dat zelf Fashing and Design!  en dat die aan 20 Singer trapnaaimachines zitten om 

een rok of blouse te maken. En........dat valt niet mee hoor, mij zou het niet lukken. 2 meiden zijn 

gehandicapt,hebben geen benen en voor hen staat er een handnaaimachine, een van de oude 

machines die wij hebben gezonden. Ook 5 jonge mannen staan te zagen en te schaven om een 

houtverbinding te maken. Geen spijkers, je leert het eerst op de traditionele manier en dan heel veel 

later gaat er pas een spijker in.  

We zijn druk meer mannen aan het werven om die opleiding vol te krijgen. En nu de huidige 

leerlingen zo enthousiast zijn gaat dat zeker lukken. 

 In 2007 spraken we voor het eerst over het bouwen van een ambacht/huishoud school en nu staat 

die school er en worden er vakmensen opgeleid! Ik ben danig onder de indruk en trots dat we dat 

hier hebben bereikt! 

 

Voor de rapportages reken ik op een dag per project dus tegen einde volgende week moeten al die 7 

rapportages klaar zijn, dat geeft mij, maar ook Bea al een hoop rust. We kunnen ons dan 

concentreren op de planning van de volgende projecten. Ook heb ik nu alle tijd om aanvragen uit te 

doen, ook dat was wat in het slop geraakt.  

 

De dagen zijn lang, vanaf 08.00 tot 17.00 uur en dat ben ik toch niet meer gewend. En.........we leven 

hier op 2000 meter hoogte, dat merk je ook. Als er dan ook nog een voetbalwedstrijd pas om 21.45 

uur begint en die duurt door verlengingen en penalties tot 00.30 uur dan heb ik het wel gehad. Dus ik 

lag donderdag al om 17.30 uur in bed, heerlijk voor een uurtje de oogjes dicht. En nu zit ik deze 

jambo dus te tikken. Het is 20.00 uur en vanavond weer een hopelijk boeiende pot voetbal. Nu 

gelukkig hier in het guesthouse, omdat onze TV het gisteren niet deed zijn we in de school gaan 

kijken. Daar staat in een lokaal een TV waaromheen een 50 tal fanatieke keniaanse 

voetbalsupporters zaten. Nico en ik konden daar nog wel bij. Alle zitplaatsen waren bezet en wij 

hebben 2 uur op een stoel gestaan om in de verte het voetbal te zien. Heel speciaal en iedereen vindt 

het gewoon dat er 2 blanken bij komen. Ze waren in meerderheid voor Portugal en dus niet zo blij 

dat die verloren.  

 

Zondag is rustdag en maandag komt Michiel Smits voor een paar weken, hij is de architekt van veel 

van onze projecten. Dus dan kijken we in detail naar de nieuwe planning en hoe die gebouwen eruit 

moeten komen te zien. Mooi vooruitzicht! Daarover meer in de volgende Jambo. 

 

Dinsdag gaan we naar Nai Sec. school waar we de bouw van een meisjesdormitry (50 beds) mogelijk 

maken, dan door naar Japata Sec. school 2 klaslokalen in aanbouw zijn en naar de Kietkei Primary 

school waar we een grote betonnen watertank (60.000 liter) en toiletten met een bijdrage laten 

bouwen..Dat doen Bea en ik samen omdat we een detail verantwoording willen hebben van de 

uitgaven.  Bea spreekt natuurlijk swahili en dat is op die afgelegen plekken wel handig. Ik heb al 

deelrapportages van deze projecten gezien en dat ziet er redelijk uit. Ben benieuwd wat we gaan 

aantreffen. 

 

Mooie en boeiende dagen zijn het, die veel voldoening geven en dat allemaal dankzij  Elimu en het 

prachtige werk dat we daarvoor mogen doen.  

 

Ik stop ermee, hartelijke groeten vanuit een mooi Kenia.  



tot later  

Ad 

Hieronder een paar foto’s 

 

 

De binnen en buitenkant van de nieuwe schoolkeuken op de Andersen Primary. Op schooldagen 

wordt hier voor 700 kinderen en staf gekookt. 

 



 

 

Home voor de Special Needs, voor en achterzijde. Hierin kunnen max. 40 gehandicapte kinderen 

gedurende de schoolweek slapen, in het weekend gaan ze naar huis. 

 



   

De ambachtschool, timmeropleiding en Fashion and Design. 20 singer trapnaaimachines op een rijtje. 

 

 

Fris geel geschilderde huizen voor de leraren van de Ambacht/Huishoudschool. 



Jambo 2  7 juli 2012 

Beste familie en vrienden, 

Time flies. Alweer een week voorbij en wat voor een week. 

 

Het is regentijd en dat betekent dit jaar wel heel veel regen. En teveel is niet goed, maar ja droogte 

zoals 2 jaar geleden met honger in deze regio was ook niks. Maar..................ook dit jaar hier weer 

honger.  

 

Ik bezocht de Chepchoina primary en sprak met de deputy, van de 1650 kinderen waren er maar iets 

meer dan 1200 op school. De oorzaak lag in het slechte weer waardoor de wegen onbegaanbaar zijn 

en dan is je hut ook nog doornat en kom je na een slechte koude en natte nacht verkrampt uit je bed. 

Geen pretje om dan ook nog naar school te moeten wandelen door de modder zonder een volle 

maag. De deputy vertelde dat er honger heerst, in een aantal gezinnen is het eten op en de oogst is 

nog een paar maanden weg. En met een lege maag is het lastig leren. Dus blijven de kids thuis en 

gaan op zoek naar iets eetbaars. 

In de hoogste klas heeft hij een voedsel programma omdat die leerlingen examen moeten doen in 

nov/dec en het resultaat  is te belangrijk voor hun verdere leven. Voor de rest van de kinderen is 

geen geld voor een voedsel programma! 

 

Zo begon de week!  

Bleek ook nog dat zijn kleuterschool verzakt omdat de fundering veel te licht is uitgevoerd. Samen 

met Michiel bezocht om te beoordelen of we daar iets aan kunnen doen. Het lijkt erop dat slopen het 

enige juiste is! Pfff, die school staat er net 4 jaar!  

Tja wat moet je daarmee, we kunnen het ook zo laten staan en hopen dat hij niet verder verzakt. We 

houden het de komende jaren in de gaten. Als de school dreigt in te storten nemen we maatregelen. 

 

Op de High School loopt een improvement programma. Doel is om de school van meer middelen te 

voorzien om een beter studieresultaat te behalen. Dat programma loopt vanaf vorig jaar juni en 

heeft zeker resultaat. We staan bij de eerste 5 scholen in de regio. Dat programma gaat ook komend 

jaar lopen. Ik had vooroverleg met de Principal, de deputy en de bursar (kassier) en onze accountant 

over het lopende programma en het nieuwe. Komende dinsdag is de vergadering van de Board of 

Directors en dan bespreken we dit. Daarna kan ik het budget opmaken en fondsen gaan werven.  

We hebben dergelijke programma’s ook lopen op onze Primary school en de nabije Japata 

Highschool. 

Het is echt wel nodig om de beperkte overheidsfinanciering wat aan te vullen. 

 

Die laatste school ook bezocht omdat we daar 2 leslokalen bouwen, een daarvan wordt een 

computerlokaal dus dat is uitgerust met rondom stopcontacten. De stroom waar we al zolang op 

wachten is vorig jaar tot daar aangelegd. Prachtige palen met stroomdraden wachten echter al 6 

maanden op stroom. Als toch iemand wakker mocht wordten  en de knop omdraait dat we stroom 

krijgen, dat zou een feest zijn! 

Och........ het zal voor morgen zijn. Maar als het komt zijn wij er in ieder geval helemaal er klaar voor. 

 

Het gesprek met de nieuwe Headmaster van de Primary school was veelbelovend. De samenwerking 

met het team is goed en de resultaten zijn prima.  

De school is in het proces om een overheidsschool te worden. Dat zal onze exploitatie kosten 

aanmerkelijk verlagen. Tijdens dat gesprek bleek dat de adminstrateur mogelijk de boel belazerd. 

Reden genoeg om maandagochtend om 09.00 uur een audit uit te laten voeren door onze 

accountant Luke. Als het inderdaad zo is dan gaat hij eruit.  

We accepteren niet dat de boel wordt belazerd. Dat weet iedereen en daar houden we ze ook aan. 



Het kost ons heel veel energie om gelden bijeen te brengen en onze sponsoren hebben recht op 

volledige transparantie. Toch is de verleiding groot bij die mensen die met geld te maken hebben. 

 

Zaterdag een project in de omgeving bezocht, 1,5 uur hobbelen over zandwegen tussen velden met 

alleen maar mais, kilometers lang alleen maar mais. Na 35 km waren we ter plekke. Het is een 

project van Michiel die daar een grote Assemblyhall bouwt voor de special needs die daar wonen. 

We werden hartelijk ontvangen en zagen een groot gebouw dat nu op dakhoogte is. Een bouw 

achterstand was veroorzaakt door slecht weer en onbegaanbare wegen. Als je geen materialen kunt 

aanvoeren sta je stil. Dan......................wacht je tot het droog wordt!  

Na kuna matata! 

Dat doe ik nu ook maar! 

Groeten 

Ad 

 

Groeten vanuit een soms wel erg nat Kenia! 

 

 
 

Project van Michiel, 400 m2 assembly hall met keuken en opslag!  

 

 



Nieuw leslokaal Japata High school met de frames van het meubiliar 

 

 
Ik had vandaag het genoegen om Rueben te spreken. Hij wordt al een aantal jaren door Mevr. 

Kuijpers gesteund. 

Hij is toegelaten tot het Seminarie in Eldoret. Dat is goed nieuws. Hij gaat de komende 8 jaar de 

opleiding tot priester volgen.  

 

De computer die voor hem klaar lag heeft Bea officieel overhandigd, zie bijgaande foto.  

 

 

Jambo 3   14 juli 2012 

Lieve familie en vrienden, 

 

Alweer 3 weken hier, de tijd is voorbij gevlogen. Dat is feitelijk altijd zo, er is zoveel te doen, zoveel 

mensen te spreken, projecten te bekijken, foto’s te maken en de voortgang te beoordelen. Financiele 

overzichten te maken en verantwoording af te leggen aan onze sponsors.  

Gelukkig hebben we nu een deskundige accountant in de Trust, Luke. Hij voorziet me van 

gedetailleerde kosten overzichten. Die zijn uiterst nuttig om onze sponsors inzicht te geven over de 

besteding van hun gelden.  

 

Van 7 projecten heb ik de nodige informatie verzameld en daarover sponsoren geinformeerd, dat 

natuurlijk met foto’s om die voortgang ook in beeld te laten zien. Het was een mooie en uiterst 

zinvolle tijd. 

 



Gisteren ben ik nog even bij de Ambachtschool langs geweest. Ze zijn nu 2 maanden in opleiding en 

de eerste meubels zijn klaar. Alles zonder spijkers!  

Zie hieronder een stoeltje voor de kleuterschool. Stevig en robuust, die gaat jaren mee. De school 

verkoopt dat stoeltje en zo komt er ook wat geld binnen. 

 

          
Eerste meubel van de timmeropleiding.   De werktekening staat op het bord. 

 

Het is regentijd, dat het ook in Nederland regentijd is, dat is zuiver toeval. Maar hier heb je echte 

regenbuien, in no time stroomt alles over en staat het radarwerk stil. Nooit voor lang, want na 10 of 

20 minuten klaart het op.De zon piept dan weer tevoorschijn en bij een lekkere temperatuur droogt 

het langzaam op. Dan zitten we wel met overstroomde wegen, modderpoelen en snel stromende 

rivieren alom. En wat denk je van de hutten, daarbinnen is het ook nat! 

 

Er is hier geen asfalt, dus de wegen veranderen in een lange modderpoel. Zeer gevaarlijk om te 

rijden, het is spekglad. Als je loopt komt er steeds meer modder tussen het profiel en onder je 

schoenen. Ik heb geprobeerd om daar foto’s van te maken. 

 

 



Mijn schoenen, een “schoon” de ander.......  Centrale toegangsweg tot de farm! Hier gaan 

40ft containers overheen! 

 

 
Rijden over deze ribbels is geen feest. En als je 30 km verder moet gaan is je rug gebroken. Pas in de 

droge tijd worden de wegen begaanbaarder. 

 

Kenianen kijken hier niet van op, met een zekere gelatenheid ondergaan ze de dagelijkse uitdaging, 

het is niet anders. Hakuna matata. 

 

De projecten gaan naar behoren. Onze sponsoren mogen tevreden zijn met het toezicht vanuit de 

Trust. Niet alles loopt zoals je dat plant, maar daarin verschilt Kenia niet van Nederland. Ik heb de 

volle overtuiging dat ons geld hier goed, heel goed wordt besteedt.De opbrengst van al dat werk is 

zeer motiverend. 

Na al die jaren zie ik grote veranderingen ten goede in de gemeenschap, het managment van de 

scholen, het ziekenhuis en al die andere projecten is daarbij een grote hulp.  

 

Gisteren was ik uitgenodigd op de Andersen High school. De 300 leerlingen wilden met mij praten. 

Dat is iedere keer als ik hier ben het geval. Ze zijn echt geinteresseerd en willen van alles van me 

weten, maar ook bedanken ze ons zeer hartelijk voor al de steun die ze krijgen.  

 

We hebben geen assembly hall, “tijdelijk” maken we gebruik van een met plastic en schaduwnetten 

overdekte constructie. De stoelen worden uit het leslokaal gehaald en met zijn allen zitten we droog.  

 



 
 

Dan nemen we een uur om te praten, dat wordt altijd 2 uur!. Over van alles, gisteren kwamen de 

regelmatig voorkomende zwangerschappen op school aan de orde. Dat is een lastig onderwerp en 

wij nederlanders zijn daar open over, kenianen wat minder en je moet goed opletten hoe je de 

dingen zegt. Maar ze begrepen heel goed hoe ik en de Board van de school daarover denken. Het is 

voor hen zo belangrijk dat ze toekomst gericht bezig zijn en zich niet laten verleiden tot onveilige 

seks. Voorbehoedsmiddelen zijn gratis verkrijgbaar, maar voor hen is het toch een hele stap om 

daarom te vragen. Tja, in mijn jeugd was de gang naar de drogist ook geen gemakkelijke! 

 

Wat wil je met je leven, was is je plan, wat wil je bereiken en hoe ga je dat bereiken. Ze luisteren 

gespannen naar mijn eigen ervaringen. Heel belangrijk voor ze om van mij en het team te horen wat 

we in ons eigen leven hebben ervaren. Hard werken en je plan volgen, dat is toch wel heel belangrijk. 

En............je moet het zelf doen. 

Het is een dankbaar publiek, na alle ernst wordt er ook veel gelachen. Zeker als ze mij op zijn 

keniaans gaan bedanken met voetgetrappel, knippen van de vingers en handengeklap, ik probeer 

dan mee te doen, maar vergis me voortdurend in de volgorde en het tempo. Dan liggen ze in een 

deuk om die gekke mzungo!  

 

Ik ben trots op onze leerlingen, ze zijn zeer gemotiveerd om goede resultaten te behalen. Wil je 

verder komen in het leven dan is minimaal een 8 als eindcijfer nodig. Want dan krijg je een beurs van 

de overheid en kun je naar de universiteit. Dat is met de armoede in hun familie vrijwel de enige 

manier om aan de ellende te ontsnappen. 

 



 
 

2000 meter hoogte, prachtige natuur en honderden hutten omringd door mais, heel veel mais. Dit is 

de maisschuur van Oost-Afrika en er heerst honger! 

 

Morgen, zondag reizen we vanaf hier naar Kisumu, een rit van 5 uur. We bekijken daar nog een 

project en overnachten aan de oevers van Lake Victoria. Maandag in de loop van de ochtend vliegen 

we door naar Nairobi. Ik vlieg maandagavond om 23.00 uur met de nachtvlucht naar Amsterdam. Ik 

hoop dat ik kan slapen. Om 08.00 uur stap ik in de Fyra op weg naar Tilburg om de familie weer in 

mijn armen te sluiten. 

 

Het gaat jullie goed! 

Ad 

Ps: als je nog een jonge architekt zoekt om je gebouwen in de derde wereld te ontwerpen, kijk dan 

op http://www.mwmarchitectuur.nl/cv.html of op http://www.back2africa.nl/ 

Michiel Smits biedt hierbij zijn diensten aan voor PI in Nederland.              Warm aanbevolen! 

 


