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Alweer een paar dagen terug uit Kenia na een heel bijzondere reis. 
Vrijdagavond 4 januari zijn we vertrokken en na een rustige vlucht goed 
aangekomen in Nairobi. Daarna met een 19 persoons vliegtuig door naar Kitale. Er 
stonden nog veel kleinere vliegtuigen dus dacht ik dat dit wel moest lukken. Toch 
maar een reistablet ingenomen maar helaas was dat niet voldoende.......... 
Eenmaal geland op Kitale airstrip (werkelijk niet meer dan een stukje asfalt) snel 
weer ok en stond Bea ons op te wachten in haar four wheel drive. Keistoere auto 
voor zo'n vrouw maar eenmaal in de buurt van Chepchoina (waar we verblijven) 
wordt heel duidelijk waarom dat nodig is. De weg is niet te doen, onze 
kermisliefhebbers zouden hun vingers erbij aflikken!  
 

 
 
Onderweg weet ik niet waar ik allemaal moet kijken. Fietsen met 3 kuub hout, 4 
kratten cola, brommers met werkelijk 1 volwassene en 4 kinderen of gewoon 4 
volwassenen (Kenianen zijn gemiddeld iets dunner dan wij). In de steden is het ook 
vies, iedereen gooit blijkbaar alles op de grond. Kraampjes van houten palen met 
precies die 5 tomaten die je net geplukt hebt voor de verkoop. 
 

 
 
We komen aan in ons werkelijk geweldige guesthouse, supergroot met eigen kamer 
voor iedereen, riante keuken en huiskamer en enorme, prachtig aangelegde tuin en, 
als klapper op de vuurpijl, een uitzicht op de prachtige Mount Elgon. 



Als een blok geslapen in mijn hemelbedje (klamboe natuurlijk) en vroeg op voor de 
function (dat is een soort feestje) van Dr. Solomon. Wij hebben hem 6 jaar 
gesponsord om dokter te worden, hij is de eerste dokter in zijn dorp en dat is voor 
zijn stam (pokot) heel bijzonder. 
Ik heb ook daar mijn ogen uitgekeken. Iedereen op zijn paasbest (de vrouwen met 
pruik, dat is hier status). De pokot dansers haalden het gezelschap (zo'n 200 man) 
op om naar de ceremonie te gaan.  
 

 



De speeches begonnen (en bleven maar duren). Deels in Engels, deels in Kiswahili. 
Mijn Kishwahili is niet zo best maar aan het Engels moet je hier ook wennen. De 
dansers waren gaaf en we ontkwamen er niet aan om mee te doen als guest of 
honeur. Daarna heerlijk gegeten van het lokaal (buiten) bereid eten en weer 2 uur 
shaken in de auto terug. Toen ik 's avond in bed lag leek het nog alsof ik in de auto 
zat, echt horrable de wegen hier.... 
 
De dagen daarna bijna alle scholen die we ondersteunen bezocht. Wow wat een 
mooie projecten.  
De Andersen Primary (basisschool) behoort tot de top 3 in deze regio en dat is een 
hele prestatie. Ook de special needs (lichamelijk gehandicapten) klas bezocht: wat 
een gedreven leerkrachten, werkelijk geweldig om te zien dat met weinig middelen 
de kinderen onderwijs krijgen.  
 

 
Anke Diepenhorst speelt Memory met de Special Needs 

 
Blij zingende kinderen in de laagste klassen! Michiel en ik gebruiken het 
speelkwartier van de kinderen om contact te maken en gaan touwtje springen en 
met een bal overgooien. In no time staan zo’n beetje alle kinderen (honderden!) om 
ons heen en wordt touwtje springen met een tuinslang van 3 cm doorsnede bijna 
gevaarlijk.  
Ook nemen we een kijkje in alle klassen om een goede indruk te krijgen van de 
manier waarop er les gegeven wordt. Het gaat er allemaal zeer ordelijk aan toe 
maar een hygiëne verbeterprogramma zou geen overbodige luxe zijn. Dat staat ook 
op de verbeteracties voor de komende periode.  
 
De splinternieuwe Andersen VTC (Ambacht- en Huishoudschool) stond uiteraard 
ook op het programma. Het is een feest voor kinderen om hier op school te zitten. 
Helaas heeft de ambachtschool in het algemeen geen goed aanzien. Keniaanse 
kinderen willen dokter, leraar, piloot of ingenieur worden. De ambachtschool is voor 
kinderen die echt dom zijn is het beeld van de gemiddelde Keniaan. Meer dan 
jammer natuurlijk, want juist in Kenia is veel behoefte aan vakmannen en -vrouwen.  
 



Op scholen die we bezoeken houdt Ad een warm pleidooi voor de VTC in de 
hoogste klassen van de lagere school. Als timmerman, metselaar of naaister kun je 
goed voor je gezin zorgen is de boodschap. We hopen dat de kinderen uit de buurt 
er over na denken… We praten hier ook over met iemand van het Keniaanse 
ministerie van jeugd. Hij is het met ons eens en beloofd zich ook sterk te maken 
voor promotie van de VTC. Het uitbreiden van de afstudeerrichtingen (bijvoorbeeld 
ICT, haar en mode, land- en tuinbouw) zou heel wenselijk zijn.  
 
We gaan ook naar Maliki, een naastgelegen basisschool. De kinderen zijn net terug 
na een lange vakantie maar zijn allemaal druk in de weer met het oogsten van alle 
groenten (vooral tomaten en groene kool) die voor de vakantie geplant zijn. Mooi 
initiatief van headmaster Emanuel om op deze manier kinderen een soort 
biologieles te geven en ook nog een centje te verdienen dat ten bate komt aan de 
school. De school staat er goed bij. Emanuel heeft met steun van Elimu en (nog 
belangrijker!) lokale steun de school goed opgeknapt. Zijn wensenlijstje (oa lokalen 
voor de kleuters) nemen we mee terug.  
 

 
De tomaten en kolen worden geoogst door de leerlingen van Maliki school 

 
De dagen daarna volgen Chepchoina en Japata. In Japata op de Highschool 
maakten we oa een ICT lokaal mogelijk. Dat ziet er werkelijk TOP uit. Helaas is de 
stroom nog niet geregeld. Alles is aangelegd en betaald maar blijkbaar moet iemand 
ergens nog “een knopje omzetten”. Een rare wereld…. 
 
In Chepchoina is met steun van Elimu zo’n 3 jaar gelden een aantal klaslokalen 
gebouwd. Het gaat niet altijd goed want een deel van de gebouwen is verzakt en 
dient gerenoveerd te worden. Dat bewijst maar weer dat je er lokaal “bovenop moet 
zitten” om het goed te regelen.  
 
Ook het Childrens home (soort weeshuis) bezocht dat gerund wordt door een stel 
(Hammington en Mary) dat de kinderen daar een echt thuis biedt. Zij zelf en hun 
eigen dochter Valerie wonen daar gewoon. Feitelijk runnen zij een groot gezin.  
 
Het Home voor de Special needs is net klaar en werkelijk prachtig. Overal betonnen 
smeervloeren waar menig industrieel ontwerper jaloers op zou zijn. Prachtige 
kleuren op de muren (met dank aan PPG) en ook de meubels van Kinderstad uit 
Tilburg hebben hier een mooie plek gekregen.  



We gaan een avondje spelletjes doen met de kinderen. Ank leert de kinderen ieder 
bezoek een paar nieuwe spelletjes. Dit keer hebben we mastermind, domino, 
memory en een aantal puzzels mee. Superleuke avond! 
 

 
En dat vonden ze een echt heel leuk spel, Mastermind! Michiel kijkt toe. 

 
De Andersen high school heeft een bijzondere plaats in mijn hart gekregen. We 
bouwden daar onlangs meisjes en jongens dormitrys (slaapzalen). We willen nog 
meer slaapplaatsen creëren. Ank en ik spraken hierover met 2 meisjes die gebruik 
maken van de slaapzaal. We stonden allebei met tranen in de ogen te luisteren naar 
het verhaal van Emmy en Joan over waarom de dormitry zo belangrijk is voor deze 
meiden. 
 
 2,5 uur lopen naar school (enkele reis) is heel gewoon, thuis is er vaak geen licht 
en zijn er wel legio broertjes en zusjes waar je voor moet zorgen. Dat maakt dat je 
niet kunt studeren. Wat ik nog aangrijpender vind, is het verhaal van Emma.  
 
Zij vertelde dat meiden onderweg naar huis vaak lastig gevallen, mishandeld of 
verkracht worden daardoor wellicht ongewenst zwanger raken en vervolgens de 
school niet meer af kunnen maken. Emma, een terughoudend, verlegen en zeer 
beleefd meisje… haar verhaal had op ons veel impact. 
 
 



 
Een van de slaapzalen op het meisjes dormitory. 

 
Naast de extra slaapzalen heeft de Andersen high school nog andere zaken nodig 
zoals een scheikundelokaal, mulitifunctionele ruimte, bibliotheeksysteem, extra 
toiletten en sportfaciliteiten. Een schoolbus staat op de wensenlijst… maar dat 
verhaal past niet meer in deze nieuwsbrief..   
 
Dan nadert het einde van onze reis alweer. Richting Nairobi stoppen we even om 
ook de Dining Hall voor de special needs van Endebess te bezoeken. Een 
onaangekondigd bezoek, maar ook hier worden we heel hartelijk ontvangen en zien 
we wat voor mooie dingen er met een beetje Nederlands geld gebeuren.  
 
Ik voel me bevoorrecht dat we dit werk mogen doen en deze reis hebben gemaakt. 
Voor Bea heb ik nóg meer respect gekregen dan ik al had, want zij is toch degene 
die dit lokaal organiseert (naast wat ze allemaal voor de medische zorg en de 
rozenfarm doet..). Ik heb gezien dat we goed werk doen dat echt het verschil kan 
maken. Laten we daar vooral mee doorgaan!! 
 
Namens het hele bestuur, 
 
Cathelijn  Bogaers 
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wilt u ons steunen, dat kan via een bijdrage op Rabobank 10.12.50.355, uw bijdrage wordt 

verhoogd met een bonus van 55% van de Wilde Ganzen! 


