
Hieronder mijn belevenissen in maart 2016 tijdens een 2.5 week durend 

bezoek aan de projecten op Mount Elgon. 

Jambo 2016 

14 en 15 maart 

Heerlijk vooruitzicht om weer een paar weken bij onze goede vrienden in Kenia te mogen verblijven. 

Dat was weer een vermoeiend avontuur om hier te komen, maar ben blij dat ik er ben. Na de 

gebruikelijke slechte nacht in het vliegtuig, met een Keniaan die maar niet ophield met praten was ik 

om 06.45 lokale tijd (we liggen hier 2 uur voor op jullie) op Nairobi.  

Met een prachtige zonsopkomst verwelkomde Kenia mij. 

Om 10.00 doorgevlogen naar Eldoret en daar stond mijn grote vriend Francis op me te wachten. Voor 

een kleine 70 euro heeft hij me, onder het genot van veel praat, naar de farm gebracht. Om 14.15 

was ik hier. En dan ben ik 24 uur onderweg geweest.  

Moe, met een lichte hoofdpijn aangekomen en daar stonden Nancy en Topista me op te wachten. 

Dat was een fijn weerzien. De dames zagen er goed uit.  

Het eten was klaar en ik heb daar eerst van genoten en toen mijn bedje opgezocht.  

Veel stof op de marum road, die goed bereidbaar was is via een douche afgespoeld en om 16.00 was 

ik op kantoor. Bob was zoals gebruikelijk druk, effe handen geschud, die zie ik morgen wel.  

Op kantoor handjes gegeven en nieuwe mensen leren kennen.  

Belangrijk is steeds of ik op het internet kan, en dat lukte nu direct, wat een genot weer contact te 

hebben met de buitenwereld.  

Dat is overigens een van de zaken die deze weken geregeld moeten worden, een window to the 

world werkelijkheid laten worden. 

 

Carolyne was op AHS(Highschool)om toezicht houden op de mensen van Viafrica die de computers 

installeerden. Die moeten deze week werken zodat we het computerlokaal officieel kunnen openen.  

 

Ik heb inkoop, Valence (paul is weg) aan het werk gezet, zij zoekt uit wat kwaliteits gereedschap kost 

in vergelijking met de opgeknapte 2e hands spullen van Toolstowork. Ik heb die info vrijdag nodig 

voor het gesprek met Luitzen Wobma van Toolstowork.  

Josephine van HR denkt na over de opzet van de verkoop van de nieuwe afripads.  

Donderdag middag haalt Francis Adriaan en Hettie op in Eldoret, ze gaan dan langs Kitale om Luitzen 

op te halen en ik verwacht ze tegen 15.00 uur hier.  

 

Het is al weken warm, 30 plus en dat is ongewoon hier, en erg droog door gebrek aan regen. Alle 

velden zijn geploegd en klaar om in te zaaien als de regen komt. Tja, als de regen komt, vorig jaar 

kwam die pas weken later en nu...........Een hele spannende tijd voor de boeren hier. Velen lenen geld 

om zaaimais te kopen en als er geen of weinig opbrengst is dan ligt honger op de loer. 

Een stralend blauwe hemel, dat lijkt erg op Nederland van de afgelopen dagen, maar 5 of 30 graden 

maakt direkt verschil. Wel weer even wennen aan de 2000 m hoogte.  



Mijn voornemen, doe het rustig aan de komende dagen! 

 

16 maart 

 

11 uur geslapen, dat geeft energie. 

Vandaag is het Highschool dag, vooroverleg met Martin over de bestuursvergadering op 23 maart. 

Die dan ook weer de hele dag duurt. 

Het is een overweldigend gezicht al die gebouwen en de enorme uitbreiding van de new 

development. Van 25 ha naar 55 ha en er wordt al gebouwd! 

Sinds juni vorig jaar is het land toegewezen aan de High school en de Primary, tussen beide scholen 

komt het High Altitude training centre. Als je zo met Martin en Charles langs de grenzen van het 

terrein loopt zie je pas echt hoe groot het is.  

De prachtige maquette die Michiel en Beata maakten is alweer achterhaald. We gaan in een enorm 

tempo en dat mede dank zij de steun van de nationale en lokale overheid.  

Er is enige discussie over de juiste maten van het land voor de scholen en Martin vroeg me om te 

bemiddelen en een gesprek met Noah van de APS als mediator bij te zitten.  

Dat doen we dan natuurlijk en ik ken beiden goed dus dat zal best prima in orde komen. 

Na die 1,5 uur durende wandeling, pfff................ik mis conditie. Naar kantoor een kop thee en 2 

droge sneetjes brood en doorpraten over al die andere onderwerpen die op de agenda staan. Dat 

loopt van budget issues, tot individuele leerlingen. Bijdragen voor echt heel arme studenten en hoe 

we om moeten gaan met al die urine. Tja, daar komt wat langs aan onderwerpen. En ik merk steeds 

dat er te weinig wordt samengewerkt tussen de verschillende scholen. Ze kunnen elkaar zoveel 

steunen en verder helpen, maar het is toch lastig om dat goed voor elkaar te krijgen.  

Het heeft toch geholpen dat ik me boos maakte over de staat van onderhoud, alle lokalen worden nu 

geschilderd en gaten in de vloer en muren gerepareerd. De school staat er weer fris bij. 

Een vruchtbare dag was het zeker, morgen weer verder. 

 

17 maart 

Vandaag staan de scholen buiten ons terrein op het programma. Maar eerst naar onze primary 

school om bij te praten. Van de onrust in juni vorig jaar is geen sprake meer. Asachita, de nieuwe 

headmaster heeft balans gebracht. Er is een goede sfeer. De resultaten van de schoolverlaters zijn 

een stuk lager dan in 2014, geen wonder, de leraren hebben 2 maanden gestaakt.  

 



Aansluitend aan een goed gesprek ben ik met Noah onze boekhouder op pad gegaan naar de 3 

scholen waar we helpen bij de bouw en renovatie. De bezoeken waren tevoren geregeld. Dat is 

steeds weer een avontuur om daar te komen en mee te maken wat ze organiseren om het je naar de 

zin te maken. Overal zang en dans, iedere klas even in om te vertellen wat je komt doen, vragen van 

leerlingen beantwoorden. Ja, inderdaad nederland ligt onder de zee! Handjes geven en leraren 

aanhoren die zich bijna fluisterend voorstellen. Na al die ceremonies, gaan we aan tafel om te horen 

hoe de bouw vordert en veel dank over je heen te krijgen.  

Dank je wel, maar zorg dat je de centen die we je geven goed gebruikt en ons niet bedondert. Dat 

gebeurt toch altijd wel een beetje, maar het moet ook niet te gek worden.  

 

In Maliki bezocht ik de woningen voor learen die we bekostigeden. In een hoek van de kamer liep 

een grote witte gans. Die is voor jou Adriuaan, heel, heel veel dank voor alles wat je hebt gedaan 

voor de school. Eh..................een gans, wat moet ik met een gans, het beest keek me verschrikt aan, 

tja een blanke, die had hij nog nooit een gezien. Ik heb die gans natuurlijk niet aangekomen, ze zien 

me al aankomen bij de KLM. 

Emmanuel keek beteuterd, hij had toch 35 euro voor die gans betaald, maar ik ken hem en verdenk 

hem ervan dat hij een grap heeft uitgehaald.  

 

Nou Adriaan dan wil je toch zeker wel bananen, tja die kan ik niet afslaan, dus de bananenboom 

werd met een panga ontdaan van een forse tros bananen. Later kreeg ik nog een zak eieren, die heb 

ik dankbaar aangenomen en inmiddels een kopje kleiner gemaakt. 

 

Bij het verlaten van de school stond naast de auto een oud tanig vrouwtje, met kleurige gerafelde 

kleren, rondom haar schouder een zware draagzak, geen idee wat ze vervoerde. Ik groette haar 

vriendelijk en ze zei een paar zinnen terug. Geen idee wat, dus ik vroeg de chauffeur wat ze zei. Ze 

bedankte father en deed een gebed voor hem. Father .....  ? ja ik was een oudere blanke en de enige 

blanken die ze in haar leven heeft gekend waren blanke priesters oftewel  Fathers. Mooi toch! 

In Kapkoi was ik bij Emmanuel, de headmaster van Maliki primary school, thuis, hij heeft aan huis een 

prive school met 1oo leerlingen??? Ja echt, hij is full time headteacher in dienst van de overheid en 

runt een school als een onderneming.  

Op de terugweg ook de school in Naminit bezocht, kennis gemaakt met de bestuursleden waarvan 

voorzitter, een oudere man geen woord engels spreekt. Neen, hij is een Pokot en in zijn jeugd trok hij 

net als de Masai en Samburu stammen met het vee door het land de regen en sappig gras achterna. 

School, daar had hij geen tijd voor.  

Maar nu wel  is hij wel heel actief bezig om zijn kleinkinderen een goede school te geven, het nut van 

onderwijs hoef je hem niet te uit te leggen. 

Wat een mooie dagen en mooie mensen, ik ben bevoorrecht dit te mogen doen. 



 

18 en 19 maart 

Adriaan Vrienten, onze onderwijsadviseur en Luitzen Wobma, directeur van ToolstoWork uit 

Teteringen zijn gisteravond aangekomen. Het voornaamste doel van onze reis is de grote uitbreiding 

van de Vakschool. Een belangrijk project om vaklieden op te leiden zodat ze in het eigen 

levensonderhoud kunnen voorzien. 

Dat werden 2 lange avonden en dagen, zitten op een plastic stoel aan de vergadertafel om samen 

met Frederic de directeur van onze vakschool tot op gereedschaps niveau de behoefte van de school 

te inventariseren. Teveel  aan je hoofd en dan ook nog zoveel koffie is niet goed en het gestel 

protesteert. Tja Waijers, je moet jezelf in acht nemen.  

 

Vanmiddag om 13.00 uur waren we klaar en kon Luitzen terug naar Kitale. Rust, een uurtje  plat na 

het eten, voor de eerste keer deze week, het was heerlijk. 

Ook mijn saxofoon nog even opgepakt en wat geblazen, dat was er sind jl dinsdag niet meer van 

gekomen. 

Morgen is het zondag, dan heb ik met Bob een afspraak om een hoop zaken door te praten.  

En verder effe rust, hopelijk slaap ik goed en regent het door. Sinds gisteren een paar buitjes en dat 

maakt het direct wat dragellijker. 30 graden is op deze hoogte van 2.000 meter extra zwaar.  

 

Jambo 2 2016 

20- 21 en 22 maart 

De zondagse rust is hier betrekkelijk. De farm is een continue bedrijf en ook op kantoor zijn 

altijd mensen. De verbinding met internet is door verminderd gebruik dan wel een stuk 

sneller, dus.....dan ga je naar kantoor om al die gesprekken van de afgelopen dagen vast te 

leggen. 

Tussendoor veel sport gekeken, eindelijk doet de TV het, er was iets loos met het 

abonnement. Meestal is het engels voetbal of hier uit Afrika, PSV-Ajax kwam niet langs, die 

uitslag zag ik de dag erop. Och............daar leer je mee leven. 

Maandag en Dinsdag stonden in het teken van overleg met het ministerie van onderwijs van 

de County. Ons toolbank project dat we ook bij de gemeente Tilburg hebben ingediend. Dat 

project beoogt om graduates van de ambachtschool een gereedschaps set mee te geven als 

ze geslaagd zijn. Dan kunnen ze direkt aan de slag als zelfstandig ondernemer en geld 

verdienen. Het ministerie is zeer enthousiast. Vooral de kwaliteit en lage prijs van de 

gereedschappen die ToolstoWork levert zorgt voor een mogelijkheid om dit project te doen.  



Voor minder dan 200 euro kunnen de graduates een degelijke naaimachine verwerven. Die 

geimporteerde modellen kosten in Kenia 800 euro en zijn volstrekt onbereikbaar voor onze 

doelgroep. Een lokaal gemaakte machine of chinese import is van een dusdanig slechte 

kwaliteit dat ze die niet willen. 

We gaan dit project doen via een pilot met de overheid en 3 ambachtscholen. Een deel van 

onze financiering komt van de Gemeente Tilburg. Die steunt ons kledingproject van Tante 

Pollewop en al dat geld komt uiteindelijk hier terecht. Het mes snijdt dan echt aan 2 kanten. 

Lange, maar hele vruchtbare dagen zijn het geweest. Het streven is om de jeugd een 

vakopleiding te geven en meer kans op betaald werk. Veel van de jeugd hier raakt op straat 

aan de drugs of criminaliteit en dit is een van de projecten die dat probeert te voorkomen. 

23 en 24 maart 

Deze 2 dagen waren gepland voor overleg met de besturen van de Highschool en de Lagere 

school. Die duren altijd de hele dag, een forse zit op plastic stoelen maar wel heel 

noodzakelijk. Ook altijd weer fascinerend mee te maken hoe dat hier werkt.  

Democratische vergaderingen waarin alles ter tafel komt. Sinds dit jaar is een gedeelte 

gereserveerd voor de leerlingen. Geef je de leerlingen geen plaats in dit overleg dan heb je 

een probleem met het ministerie. Hun gekozen voorzitter kwam met een lijstje met 

opmerkingen die ons de ogen openden over hoe zij tegen docenten en school aankijken. 

Prima zaak en de Principal kan ermee aan de slag. 

Fijn om kennis te maken met de ouders die ook in dit bestuur vertegenwoordigd zijn en ook 

klip en klaar hun mening geven. Die gedachtenwisselingen zijn erg belangrijk voor het hoofd 

van de school. Dit is het platform waar hij zijn beleid kan toelichten en een agenda krijgt 

voor de komende maanden. 

En als ik aanwezig ben komen de bedankjes in sneltreinvaart over de tafel. Allen willen toch 

even aan me zeggen hoe dankbaar ze zijn om al de steun.  En ze doen er echt iets mee, ze 

vechten voor hun school en willen niet dat wij ongelukkig zijn met hoe het er aan toe gaat. 

De sponsor heeft hier een grote invloed op de besluitvorming en ontwikkelrichting van de 

school. Die gebruiken we ook en dat levert een steeds beter scorende school op.  

De meest intensieve dagen zijn nu voorbij en ik kan de paasdagen benutten om alles vast te 

leggen. 

Later meer............... 

Jambo 3 2016 

25 en 26 maart 



Goede Vrijdag en veel mensen zijn vrij, maar op een continue bedrijf als de farm merk je 

daar niet zo veel van. De rozen moeten echt iedere dag geplukt en verwerkt worden. Bob 

geeft werkgelegenheid aan 1600 mensen. Alleen in de grading, waar alle bloemen worden 

gesorteerd en verpakt werken er 200. Dit is het allergrootste bedrijf in de wijde regio en 

heel, heel erg belangrijk voor werkgelegenheid. 

Charlotte en Kubra, afstudeerders Avans bouwkunde zijn sinds een paar dagen hier. Hun 

afstudeerproject richt zich op het ontwerp van de Motor Vehicle workshop (MVW) van de 

VTC. Een grote garage als leerplaats voor motor mechanics. Dit is de eerste workshop voor 

de VTC, later komen daar nog een Metal workshop, Carpentry en een Hospitality unit bij. Bij 

het ontwerp van Michiel Smits is met al die gebouwen rekening gehouden.  

Komende week gaan beiden onder leiding van Adriaan Vrienten (ex directeur Baronie 

Coillege Breda) MVW’s bekijken in de omgeving, bij collega scholen. Hun ontwerp en 

ervaringen zijn van belang om dat wat wij gaan bouwen direkt goed bruikbaar te maken. Fijn 

dat ze hier zijn, al die kennis en enthousiasme is hard nodig. 

Adriaan is de man die de VTC voorziet van zijn enorme ervaring en zorgt dat de uitbreiding 

de juiste vorm en inhoud krijgt. Ik ben hem zeer dankbaar voor zijn grote en belangenloze 

inzet voor Mount Elgon. Deze keer is Hettie zijn vrouw ook hier en zij heeft met veel plezier 

haar oude liefde opgepakt. Grote veelkleurige en feestelijke muurschilderingen sieren sinds 

enkele dagen de muren van het Children’s home en het Home voor de special needs. Op 

onze facebook pagina kun je die bewonderen. 

Ik schrijf op, de hele dag leg ik vast wat de afgelopen weken is besproken en besloten. Het 

bouwprogramma krijgt zo vorm. Het is een enorme lijst geworden en terecht vragen 

sommigen zich af of dat allemaal nog voor 2020 klaar is. En...............dat is inderdaad echt de 

bedoeling. We werken hard aan het opzetten van zelfvoorzienende organisaties waarbij de 

assistentie van de Farm of donors steeds geringer wordt.  

De zorg voor veilig drinkwater is al jaren groot, maar de kosten om naar water te boren zijn 

ook groot. Maar het is zover, komende week zal een boorploeg ter plekke zijn. De 

verwachting is dat we op circa 100 meter water vinden. Vanaf de borehole wordt dan een 2
e
 

leidingnet aangelegd om de projecten van schoon en veilig drinkwater te voorzien. Het 1
e
 

net zorgt voor aanvoer van water uit de rivier en dat blijft in gebruik. Dit is een project van 

de SOK, de stichting die de medische projecten van Bea steunt. 

27 maart 

1
e
 paasdag. De enorme publiciteit omtrent het overlijden van Johan Cruijff maakt plaats voor 

de herovering van Almyra en bomaanslagen overal in de wereld. Moeilijk om je dat voor te 

stellen als je in deze rustige landelijke omgeving zit. Als de TV zijn gruwelijke beelden laat 

zien overheerst droefenis hoe we er met zijn allen niet in slagen een vreedzame wereld te 

verkrijgen. Pasen 2016.......................... 



Doe de  TV maar uit, laat het nieuws maar voor wat het is en doe je eigen ding voor je 

medemens. Fijn om te mogen doen, ik ga nog maar even door hier en met de hulp van mijn 

gemotiveerd bestuur slagen we er in om hier toch verschil te maken. En................dat blijven 

we ook met jullie hulp nog wel even doen. 

Wil je ons helpen? Met iedere bijdrage zijn we geholpen. NL71 TRIO 0198 1068 07 t.n.v. Elimu 

Mount elgon. 

De telefoon gaat, Adrian!, Er staat een gehandicapte mevrouw bij de poort, of je even tijd 

hebt? 

Ik naar de poort.  

Mevrouw spreekt alleen kiswahili en met de hulp van de vrouwelijke bewaking zegt ze 

gestuurd te zijn door het hoofd van de school. Ze heeft een tweeling die in de 4
e
 van de 

highschool zit. Ze doen dit jaar examen en dat kost geld en ze heeft al de grootste moeite 

om het schoolgeld te betalen. Of Adrian de kosten voor het examengeld kan betalen.  

 

Je praat over nog geen 100 euro. Peanuts toch......................eh, ja voor ons, maar niet voor 

hier. Als je maar 25 a 35 euro per maand hebt, dan is dat toch echt een heel groot probleem. 

Maar we hebben hier een duidelijke afspraak, over hulp vragen aan sponsors, dat doen we 

niet! Als iedereen naar mij toekomt heb ik geen leven meer en dat is nog te overzien, maar ik 

kan onmogelijk beoordelen over de hulpvraag terecht is. 

 

Ik kan haar dus niet helpen, of toch...............? 

Ik stuur haar terug naar het hoofd van de school. Ze gaat teleurgesteld weg.  

 

Die middag zie ik het hoofd en wat blijkt hij heeft haar helemaal niet doorgestuurd naar mij, 

hij kent de afspraak namelijk heel goed.  

Toch even over haar situatie doorgepraat en zij is inderdaad iemand die voor support in 

aanmerking komt en die krijgt ze ook. Dat gaat via een aanvraag door het hoofd van de 

school die mij jaarlijks een lijst geeft met echte noodgevallen. Wij doneren dan een bedrag 

dat het Hoofd van de school gebruikt om echte noodgevallen te helpen.  

Zo gaat dat hier, want studeren moet, het is de enige weg om uit de armoedeval te 

ontsnappen. 

 

Dat was Pasen 2016. 

Een hartelijke groet vanaf de berg. 

 

Wil je meer zien, op de elimumountelgon facebook pagina staan interessante filmpjes! 

 

Ad 

 

Jambo 4 2016 

28 maart tot mijn vertrek 31 maart 



Donderdag, mijn laatste dag, ga ik naar Decese een organisatie die zich bezighoudt met eco 

landbouw, vrouwenrechten etc. Sophie, de directrice is een goede kennis van ons en ik ruim altijd 

een dag in om met haar te praten. Ze kan wel wat hulp gebruiken. 

Maar eerst op deze 2
e
 paasdag is het adminstratie dag, vastleggen wat is besproken en besloten en 

emails verzenden om iedereen daarover te informeren.  

De aandacht ging deze weken uit naar het Toolkit project. Daar scheef ik in de 2
e
 jambo over. 

En dit Toolkit project kwam op het ministerie steeds weer aan de orde. Ze zijn zo ingenomen met dat 

project dat iedereen het weer even tegen een ander moet vertellen, wat een fantastisch idee dit is. 

Vervolgens vroeg de VTC alle aandacht op. 

En van het een kwam het ander. 

De minister van onderwijs, jeugd, gender en nog enkele aandachtspunten, vroeg of ik langs wilde 

komen. Dat lukte op de laatste ochtend van mijn verblijf op Mount Elgon. 

Graag dan om 9 uur op mijn kantoor, prima, maar dan moet ik om half acht vertrekken en om half 7 

op! Ik voel de drukke dagen die al voorbij zijn. Voor de goede zaak is dat natuurlijk geen probleem, ik 

ben benieuwd wat de aanleiding is voor deze uitnodiging. 

Als ik haar zie blijken we elkaar te kennen, ze was al eerder op onze projecten o.a  tijdens de opening 

van het Holland house en we hebben toen kort even gesproken. Dat breekt het ijs direkt en al snel 

zitten we aan haar bureau. 

En waarom wil ze me nu spreken? Ja, het is inmiddels duidelijk geworden dat wij in onze meerjaren 

planning een sportcentrum willen bouwen voor de kinderen hier in Chepchoina. En wat blijkt de 

Overheid wil ook een dergelijk centrum bouwen, en wel het centrale sportcentrum voor de County. 

Ze is door de Gouverneur gevraagd om dat met ons te bespreken. Ze hebben nl wel plannen maar 

geen grond, en die hebben wij wel. Zelfs 10 acres. 

Als zij nu ook geld hebben dan kan het wel wat worden. Het werd een effectieve  vergadering, hij 

begon op tijd (niet vanzelfsprekend hier!) en binnen een uur waren we eruit. Committee gevormd, 

wederzijdse plannen doorgesproken, en een eerste vergadering gepland. Gegevens wisselen we 

komende dagen uit, er schijnt bij de overheid een compleet plan te liggen, ik ben daar zeer benieuwd 

naar. In ieder geval moet er een kunststof 400 baan, kunststof voetbal veld, en Adriaan ...............er 

moet een tribune komen voor min. 6.000 bezoekers. Eh.............dat is de helft van het Willem II 

stadion bij ons in Tilburg. Dat is toch niet helemaal wat wij zelf in gedachten hadden. 

Afgesproken dat wij onder elkaar overleggen hoe en of we het doen. Het voorstel van de County is 

om een PPP hiervoor op te zetten. De stukken krijg ik een dezer dagen.  

Dit nieuwe initiatief is een passend eind aan een 2.5 week verblijf op Mount Elgon. Er zijn zo van die 

periodes dat alles samenkomt. En dit was zo’n tijd.  

In grote lijnen vat ik het nog even samen. 

De bouw van een Guesthouse gaat door, 20 bedden met de nodige voorzieningen. Daarmee generen 

we inkomen en werkgelegenheid. De grote uitbreiding van de Ambacht- Huishoudschool (VTC) is in 



detail doorgesproken, de ontwerpen zijn rond en de bouw is gestart. De deskundige assistentie van 

de afstudeerders van Avans staat borg voor een efficient ontwerp van de Garage, onderdeel van de 

VTC. 

Het Toolkitproject gaat door, alle partijen zijn akkoord en begin 2017 krijgen de eerste geslaagden op 

de VTC een eigen toolset.  

De Andersen Primary School gaat in zijn geheel verhuizen naar de nieuwe lokatie. Een eerste opzet 

van de school met alle behoeften en wensen is gemaakt. We hebben nog een lange weg te gaan, 

maar in 2017 gaan we zeker de eerste gebouwen neerzetten. 

En als laatste grote project, dat tevens ons laatste project op Mount Elgon moet worden, het High 

Altitude Training Centre krijgt plotseling forse steun van de overheid.  

Vruchtbare weken, die veel opvolging vereisen, maar ik kan maanden aan de slag om dat wat nu is 

ingezet in projecten te verwerken die ik aan kan bieden aan onze sponsoren. 

Mooi werk ligt in het verschiet. 

 

Wil je ons helpen? Met iedere bijdrage zijn we geholpen. NL71 TRIO 0198 1068 07  t.n.v.  Elimu 

Mount Elgon. 

Een hartelijke groet vanuit Nederland, ik bracht de zon mee! 

Ad 

April 2016 

 

Wil je meer zien, op de elimumountelgon facebook pagina staan interessante filmpjes! 

 

 

 


