
Reisverslag Febr/Maart 2020 

 
Verslag van de reis van de voorzitter en secretaris naar de onderwijsprojecten op Mount 

Elgon 

 

Jambo    25 febr 2020 

 

Vertrokken op zaterdag 22 febr. om 08.00 via de trein naar Schiphol en om 12.00 uur met KLM naar 

Nairobi, aankomst in de Aero Club om 00.30 uur. 

 

Overdag reizen is comfortabeler dan nachts. Een conclusie die we al snel kunnen trekken. Na die lange 

reisdag van 08.00 tot na middernacht is het fijn om een goed bed te hebben op de Aeroclub. We vliegen 

om 12.00 uur pas door naar Kitale, das een uurtje, rustig opstaan en wennen aan de hoogte en de 

temperatuur. Nu 22 graden en bewolkt. 

 

 
 

Oeps, das een klein vliegtuig, Ank krijgt de kriebels want in deze tuigen ligt overgeven op de loer. 

Pillen…, helaas aan alles gedacht maar niet aan pillen. Volgens de stewardess zijn er wel zakjes aan 

boord, das al een hele geruststelling......... we gaan het zien, de vlucht is een uur naar Kitale.  

 

Cappuccino smaakt goed, we gaan ons zeker 14 dagen vermaken tussen al het goede werk door. 

 

Toch even terug naar de balie, we hebben overgewicht, 25 kg, dat wordt betalen. Ok, als dat moet, ja we 

hebben ook voor 20 studenten van de Kookopleiding uniformen bij ons.  

Bij de kassier uitgelegd wie we zijn en wat we doen. Dat vond hij zeer interessant en zijn baas kwam 

erbij. Die wilde nog veel meer weten van ons werk hier in Kenia. Hij was zo blij dat we voor zijn volk dat 

allemaal doen dat we voor noppes alles mee mochten nemen.  

Er bestaan gelukkig nog veel goede mensen op deze wereld. 

 



 
 

Tja en dan word je toch ziek in dat 12 persoons vliegtuigje. Een bumpy ride was het, gevolgd door een 

kenyan fog en kenyan massage. Droogte op een zandweg met heel veel putten geeft een hele hoop stof 

en je wordt door elkaar geschud. Zo krijg je het niet bij een Nederlandse fysio.  

 

Om 15.00 uur we zijn warm welkom geheten, welcome home lag er in bloemenblaadjes op het bed, en 

zo voelt het ook. 25 graden en zon op 2.000 meter, das heel lekker. Het guesthouse staat er prachtig bij, 

steeds meer gasten weten ons te vinden, die kunnen het menu op de muur lezen. Met een trap erbij kan 

dat veranderd worden. De januari regen heeft de tuin goed gedaan, een oase in het stoffige hoogland 

rondom de vulkaan. 

Maar ja, in januari hoort het hier helemaal niet te regenen, dat is de droge tijd, het weer is van slag en 

daardoor de mensen ook.  

Enfin nu is het droog, hopelijk blijft het dat tot einde maart. 

 

 
 

 



Gisteren en vandaag alweer een volle werkdag. Kennismaken met de nieuwe accountant, de nieuwe 

principal van de VTC en die van de AHS. En natuurlijk een rondje over dit 25 ha grote terrein om te zien 

wat er sinds november vorig jaar allemaal is veranderd. 
Ik kijk iedere keer weer mijn ogen uit. 

 

Dat zijn prima nieuwe mensen en ik denk dat we erop vooruit zijn gegaan.  

De VTC gaat als een trein. Vorig jaar 170 ll en nu al meer dan 260 ingeschreven. De swing zit erin en je 

merkt dat er nu iemand zit die kan managen. De sfeer die vorig jaar ronduit negatief was is om, veel 

vrolijke gezichten gezien. 

 

Op de AHS wordt overal driftig onderhoud gepleegd, het lijkt wel grote schoonmaak, nog nooit gezien.  

Hier zie je letterlijk dat nieuwe bezems schoonvegen. 

 

Jullie merken wel dat de energie er weer volop is.  

 

Tot zover voor nu, later meer. 

Warme groeten vanuit ons 2e home. 

Ad 

 
De menukaart is tegen de muur van het Guesthouse geplaatst. 

 

Jambo     27 02 2020 

 

Het is nu donderdag en de eerste regen kondigt zich al aan, ik werd verrast toen ik nog 100 meter moest 

om het Guesthouse te bereiken. Nou, dat lukt dan niet zonder echt nat te worden. Dus geschuild tussen 

de meisjes op de naaiopleiding. Die kijken dan wel op als er een bijna verzopen blanke binnenvalt. 

Na 10 minuten is het voorbij en dat soppen we met rode modder aan de schoenen het Guesthouse 

binnen.  

De schoenen heb ik maar buiten laten staan, want anders wordt het zo smerig. 

 

De dagen lopen nu in rap tempo vol. Dat geldt zowel voor Ank als voor mij.  



Ank is druk met de kookbrigade in het Guesthouse en tovert iedere middag iets heerlijks. Dat steeds met 

een beperkt budget. De gasten zijn laaiend enthousiast, ze mag dus zeker blijven, ha ha. 

Ook is ze aan de slag met de Hospitality lerares, bereiden een kook 2-daagse voor en kopen daarvoor 

etenswaren in, hier op de lokale markt en in de stad. Gelukkig kan Elimu de kosten opbrengen, dankzij 

Pollewop, dat is echt zo fijn. Ank komt dan op de boda boda, de lokale taximotor naar hier. Zit ze 

achterop bij de driver en dat met al haar groenten. Zag het helaas niet zelf, maar hoorde dat het een 

hilarisch gezicht was. 

Nu kan Ank dus de 21 leerlingen voorbereiden op hun examen met alles wat ze nodig hebben, er is deze 

keer zelfs vlees!! 

 

Ik zit steeds weer midden in de cijfers. We zijn er bijna, de cijfers van 2019 zijn in concept klaar en daar 

geven we maandag een klap op. Dat kunnen we 2020 met een ander boekhoudsysteem en nieuwe 

accountant goed en zuiver beginnen.  

David is de nieuwe accountant, de eerste ervaringen zijn prima, hij heeft aan een woord genoeg en dat 

is in deze complexiteit best fijn. 

En complex is het, ik telde zo al 24 verschillende projecten die zo allemaal hun eigenaardigheden 

hebben. Dat vergt van het team van de Trust veel aandacht en zorgvuldig werken.  

 

De kennismaking met de nieuwe principals, Julius Mibei op de Highschool en Peter Barasa op de VTC is 

goed verlopen. Ik denk dat we er zeker niet op achteruit gegaan zijn. Ik zie 2 gemotiveerde managers die 

beiden druk zijn om de school op orde te brengen.  

Er wordt overal gewerkt, zelfs onderhoud gepleegd, dat heb ik nog maar zelden meegemaakt.  

 

     
Er werd veel geschilderd, en het ziet er daardoor allemaal al wat frisser uit. 

 

Op de VTC is de sfeer duidelijk verbeterd, vorig jaar was het daar gespannen omdat er geen geld vrij 

kwam van de overheid en er daardoor geen leermiddelen aangeschaft konden worden. Dat is dit jaar 

gelukkig anders. De afspraken die ik daar vorig jaar met het ministerie over maakte worden nagekomen. 

Ook dat is fijn om te zien, we worden dus voor vol aangezien.  

Op de Highschool hebben we 800 leerlingen, daarmee zit de school vol. Op de VTC hebben de promotie 

acties die we de afgelopen 2 jaar in de wijde omgeving hielden resultaat opgeleverd. Vorig jaar hadden 

we 161 leerlingen en nu zitten we al boven de 270. Dat geeft echt een heel goed gevoel. We hebben 

echt een prachtige Ambacht/Huishoudschool en de kinderen opleiden tot vaklieden zodat een eigen 

boterham kunnen verdienen is zo enorm belangrijk.  

We zijn dus verheugd met wat er gebeurt. 

De Motor Vehicle workshop is opgeknapt en ik sprak meerdere leerlingen die daar erg blij mee waren. 



       
Een lange werkbank geeft ruimte om aan te werken, en het magazijn kent nu opbergvakken, waar 

voorheen alles op de vloer lag. 

 

Het Capacity building programma (CBP) is vorige maand van start gegaan en dat loopt nu de komende 2 

à 2.5 jaar. Dit programma krijgt veel steun van stichting Wilde Ganzen die zeer geïnteresseerd is in de 

resultaten en daarom het budget voor de helft voor haar rekening neemt. Het doel is om de besturen en 

managementteams vaardigheden bij te brengen en de community van Chepchoina veel nauwer bij de 

projecten te betrekken. Dat alles om ze in staat te stellen meer en meer verantwoordelijkheden over te 

nemen. Dan kunnen wij met een gerust hart stap voor stap afscheid nemen. 

 

De eerste training voor een groep van 25 managers is succesvol geweest. Als ik de evaluatie lees dan zie 

ik enkele boeiende opmerkingen die duidelijk maken waar we met zijn allen mee bezig zijn: 

 

 
De eerste groep managers die het CBProgramma volgen. 

 

• Most efforts being made to address the problems are being made by government, however there is 

not enough funds being directed to the Chepchoina area. When considering the area has a 

population of over 50,000 people, there is a true lack of government intervention to address the 

extreme poverty levels experienced here. However, the exercise did challenge my own views 

which previously saw no effort from local government to assist. 



• The presentations were extremely interesting as they showed a collective in-depth understanding 

of the social issues affecting the Chepchoina area. Every management team showed concern and 

empathy in their presentations, and a willingness to engage in community problem resolution. 

• Trust director, Dr. Bea, shared with the group the levels of management at Mount Elgon Trust. 

This was interesting for the management teams to learn, as it was the first time it had been 

presented to them by the director. 

• Thank you so much for this training, as now I got the understanding of what the Trust is trying to 

create for our people. 

 

 

In mei opent de nieuwe Primary school, dat wordt een groot feest waarbij de nationale en lokale 

overheid en heel veel lokale present zullen zijn. Ons bouwteam is hard aan het werk om de laatste zaken 

klaar te krijgen.  

Hieronder een paar foto’s van de school waar straks >1.000 kinderen les krijgen.  

 

 

      
2 lange gebouwen met klaslokalen, kantoren, opslag, staf lokaal, computerruimtes enz. 

 

    
De schoolkeuken met de kookplaatsen en het magazijn wordt voorzien van opbergplanken. 

 

Komende dagen zitten vol, we hebben op alle 3 scholen een bestuursvergadering, zijn as zaterdag bij 

Decese voor de opening van haar Guesthouse waar Elimu een forse bijdrage aan heeft gedaan.  



Zondag volgt een bijeenkomst met de facilitators voor het CBP en spreek ik de Alumni die ook dit jaar 

weer een sportdag gaan organiseren. 

Maandag en dinsdag staan in het teken van de financiële status en besluiten nemen over de prioriteiten 

voor het bouwteam. 

Tussendoor zijn er get togethers met de docententeams.  

Ank is volgende week druk met de examens en trainen van de leerlingen ondermeer hoe je een tafel 

dekt en hoe je serveert. Leuk hoor, ik zal trachten e.e.a. vast te leggen. 

 

Jambo    4 maart 2020 

 

Ank vertelt over haar ervaringen. 

 

Wij hebben hier een drukke dag gehad.  

Zelf heb ik vanmorgen op de "ambachtschool" voor de klas gestaan met 20 leerlingen om praktijkles 

koken te geven. Was erg leuk maar ook best vermoeiend. Daarna met zun allen onze probeersels 

(tomaten soep, spaghetti en custardpudding met appels) opgegeten, buiten onder de tent. 

 

Om half 3 was ik daar klaar en ben toen overgestoken naar de klas voor hair & beauty. Daar heb ik voor 

500 shillings, dat is ong. €5, = , een manicure behandeling gehad, die bijna 2 uur heeft geduurd. Ging een 

beetje provisorisch maar was wel lekker, met een arm-massage. Ik zal er wat foto's van sturen. Nu ben ik 

uitgeteld en in het guesthouse, ff met Ad de dag doornemen.  

Morgen voor de middag weer aan de slag met de koks hier in het guesthouse en na de lunch naar het 

ziekenhuis, waar ze sinds een paar weken een echografiste in dienst hebben genomen. Bea wil graag 

weten of ze goed kan scannen, dus ga ik met haar een paar zwangere echoën, ook weer leuk.  

 

Daarna een huisbezoek op de habitat (dorpje met 97 stenen huisjes van een aantal medewerkers) bij 

een van de teachers, die ik al vanaf het begin ken en wiens dochter Ankie heet. Zij is inmiddels 13jr.  

 

Ik verwacht dat Ad zelf wel een verslag van zijn bezigheden zal gaan sturen. Het was iig een belangrijke 

dag voor hem.  

Het weer blijft heerlijk, hoewel ze half maart het begin van het regenseizoen verwachten. Hoop dat dat 

nog even weg blijft.   

 
Lesgeven in mis en place, koken en de tafel indekken. 



   
Strenge aanpak en veel controle, de voorzitter is lekker bezig. 

 

Mijn dagen zitten redelijk vol met vergaderen. We hebben bijeenkomsten met management teams van 

de scholen, met het bestuur van de scholen, met de docenten en soms ook met groepen leerlingen. 

Ambtenaren van het ministerie van onderwijs uit Nairobi kwamen op bezoek om de voortgang van CBC 

(het nieuwe onderwijsprogramma) te beoordelen.  

Van die gelegenheid hebben we gebruik gemaakt om ze een rondleiding te geven over Andersen Village 

en uit te nodigen voor lunch in het Guesthouse. Het werd weer een memorabele dag. Ik hoop van harte 

dat het enthousiasme dat ze tonen omgezet wordt in steun vanuit de overheid. 

 

We hebben een whatsapp groepje voor de school principals om dat wat er rondom CBC gebeurt met 

elkaar te delen. De 2 nieuwe Principals worden welkom geheten en de principal van de Primary dankt de 

Trust en hen voor hun bijdragen van vandaag; 

 

Welcome to the group Mr Peter &  Mr Mibei. Thanks for assisting me to host ministry of education 

officials from Nairobi. A team of four officers visited our school as the best one in the subcounty in CBC 

implementation. Thanks to Trust office for the delicious lunch and of course time for sharing the success 

story & walking them around the Andersen complex. 

 

Het team van de VTC  



Het team van de VTC na een intensieve vergadering waarin de eerste stappen zijn gezet om de school 

een flinke revival te geven. Vorig jaar was het team teleurgesteld in de beperkte middelen die het kreeg 

van de overheid. Nu is dat gelukkig deels veranderd en de nieuwe Principal is echt een andere manager 

met een degelijke organisatorische aanpak.  

De taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld, afspraken gemaakt. Donderdag is er een 

Boardmeeting en daarin gaat hij voorstellen doen om die revival inhoud te geven.  

Het is dringend gewenst dat de school zich sterk inzet op het verlenen van diensten voor de 

gemeenschap en het maken van producten. Daarmee kan toch behoorlijk wat geld binnenkomen. Dat 

vereist een sterke samenhang en overleg tussen de verschillende afdelingen. Denk aan volgend 

1. Uniformen maken voor bedrijven, dat doen we al voor Meo 

2. Verkoop van landbouwproducten 

3. Repareren en maken van schoolmeubilair 

4. Verkopen van voedsel en verzorgen van catering bij bijeenkomsten 

5. Geven van computercursussen 

6. Hair and beauty treatment 

Een mooie opdracht voor Peter Barasa de nieuwe principal. 

 

Inmiddels groeit de school als kool, van 161 leerlingen in 2019 naar 270 nu. Al dat werk van de laatste 2 

jaar waarbij in de wijde omgeving publiciteit voor de school is gemaakt betaalt zich nu uit. 

Daar kunnen we alleen maar heel blij mee zijn. Nu nog veel meer steun van de overheid los zien te 

krijgen. Daar zal ik me komende dagen op storten. 

 

Tot zover 

Warme groeten uit Kenia 

 

 
De voorzitter plant een boom en dat doen we hier regelmatig. 

 

 

 



Jambo    7 maart 2020 

 

Het is onze laatste volle dag tussen de scholen. Het is 7 uur en de schoolbus staat in de verte klaar voor 

een sportbijeenkomst met de omliggende scholen.  Wij zijn al vroeg op, maar dat is ook niet zo gek als je 

er om 21.00 uur inligt.  

Dat geldt nog meer voor de leerlingen, ik hoorde van de onderwijzers dat sommige klassen al om 05.00 

vollopen. We hebben honderden leerlingen in dormitories en die wonen naast de school, vroeg opstaan 

is hier heel gebruikelijk. Zodra de zon opkomt komt er ook leven en dat wordt door de haan van de 

buren iedere ochtend luidkeels aangekondigd. 

 

 
 

Wat een paar indrukwekkende weken. Ik telde zomaar 14 bijeenkomsten die soms tot 4 uur duurden. 

Bea had het bestuursoverleg met de scholen speciaal tijdens ons bezoek gepland. Zo belangrijk om goed 

op de hoogte te zijn van het wel en wee van de scholen. Maar nu met het Capacity building programma 

komt er veel meer naar de besturen en managementteams toe, de opdracht is helder, neem het over en 

wij gaan een stap terug doen.  

In dat overleg komen allerlei zaken aan de orde, ik noem er een paar, financiën en de bijdragen van de 

overheid en ouders, onderhoud en vervangingen, wat is er nodig in de klassen, waarom is er zo’n enorm 

toestroom van leerlingen. Als de school vol is is die toch vol? Nou neen hoor, niet in Kenia. Ieder kind 

wordt uit de velden en dorpen opgevist en naar school gestuurd. Ambtenaren struinen de velden af, dat 

is 100% transition. En…de school moet die kinderen toelaten. Echt waar, en daarom komen er steeds 

meer en zitten de klassen soms boordevol. 

 

Hoe kun je dan behoorlijk onderwijs geven. Bij het bezoek van ambtenaren van het ministerie van 

Onderwijs uit Nairobi kregen die dat dan ook te horen. Ergens ver weg allerleis verzinnen en hier 

letterlijk in het veld zitten we met de gebakken peren.  

Wij als sponsoren geven dan ook forse steun om dit aan de orde te stellen. 

Ik heb gisteren nog een brief uitgedaan aan het Ministerie over het gebrek aan serieuze aandacht. Al die 

woorden van vorig jaar vallen nu weer op onvruchtbare grond.  

Als je alles maar accepteert gebeurt er niks en dat is voor de besturen hier een lastige. Die overheid is 

wel werkgever en de politiek is met alles zo verweven dat ze niet echt hun mening geven. Nou…. Dan 

doen wij dat toch. 

 



Ik sprak ook met de docenten van de scholen, fijne bijeenkomsten die gelukkig weinig met politiek te 

maken hebben maar veel meer met uitwisseling van ideeën en kennis maken met elkaars cultuur. Mijn 

bewondering voor die docenten is groot, ga er maar aanstaan om groepen van 55 in Highschool en 120 

in de Primary les te geven. Nu met de komende opening van de nieuwe primary gaan die aantallen daar 

terug naar 60 en dat zijn ze hier gewend.  

 

Enkele foto’s van die vergaderingen en bijeenkomsten. 

 

 

 
De 1e managment groep uit het CBP heeft een evaluatie bijeenkomst 

 

 

 

 

 
Overleg met de Board van de VTC en de Principal van de Primary heeft de Wilde ganzen vlag op zijn 

kantoor hangen. 



 
Overleg met VTC board en Primary team. 

 

 

 
Afscheid van Martin die 9 jaar principal was op de Highschool en het Facilitating team CBP overlegt 

 

 

 
Board van de Primary en de leerlingen van de Electro opleiding 

 



 
En soms moet je ook nog een woordje zeggen. Hier tijdens de officiële opening van het Guesthouse van 

Sophie die ook de trainingen voor het CBP verzorgt. 

 

Waar praten we dan zoal over: 

• Cursusduur verkorten 

• Kosten van boarding en eten 

• Income generating voor de Ambacht-huishoudschool 

• Promotie van de school in de regio 

• Controle over kasgeld en deugdelijke boekhouding op school 

• Transparant optreden naar de ouders 

• Veiligheid 

• Open dagen 

• Planning infrastructuur, wegen en gebouwen 

• Enz enz enz. 

 

En bij vrijwel al die onderwerpen is de sponsor van belang, als het gaat om geld, goederen of om kennis 

opbouw.  

 

Met name ligt al sinds enige tijd, maar vooral de komende 2 jaar het accent op kennis opbouw. Dat doen 

we onder meer door een omvangrijk Capacity Building programma voor de 9 besturen, 



managementteams en bewoners. Maar ook het organiseren van stages voor buitenlandse studenten. 

Op dit moment is Janet Becker actief op de Primary, ze is 3e jaar student aan de internationale Pabo van 

het Stenden College. Dit is een pilot om te beoordelen of dit waardevol is voor de student en voor de 

school. De eerste berichten zijn erg positief. 

Zozeer zelfs dat ook de Highschool vroeg of dit voor hen opgezet kan worden. Dat gaan we dan 

onderzoeken. 

 
Janet aan het woord tijdens het teamoverleg. 

 

Er is nog zoveel meer over deze zinvolle weken te schrijven, maar ik laat het hierbij, op 2 mei is de 

officiële opening van de nieuwe Primary waar ook Elimu een forse bijdrage aan levert.  

 

Het is 8 uur, de schoolbus is al lang vertrokken. Morgen vertrek naar ons geliefde Nederland, weg van de 

sprinkhanen die gistermiddag in grote aantallen over kwamen. 

Maandagochtend om 06.00 landen we op Schiphol. 

 

Ad 

 

 
Donkere luchten pakken zich samen boven de nieuwe Primary school, de regen is veel te vroeg dit jaar. 


