
Dorien Smulders, onderwijsassistente op de Mytylschool in Tilburg was in 

mei 2010, 3 weken in Kenia om kennis over te dragen aan de leerkrachten 

van onze “Mytyl school” in Chepchoina. Zij werd vergezelt door de 

voorzitter van Elimu, Anke Diepenhorst. 

 

Hieronder volgt het verslag van haar bijzondere ervaringen. 

 

Hier een mailtje vanuit Kenia!  

Het gaat hier allemaal goed. De vlucht hier naar toe viel enorm mee. We vlogen 

eerst naar Nairobi en toen naar Kitale. Het vliegtuigje van Nairobi naar Kitale 

was klein! Er konden maar 20 personen in. Het leek wel een bus met vleugels. 

Het rammelde wel dus vond ik het wel een beetje spannend. Na een uur vliegen 

zijn we aangekomen in Kitale. Ik verwachte een vliegveld met een groot 

gebouw er om heen. Nou, er was een landingsstripje en een heel klein gebouwtje 

waar je na de vlucht kon plassen en dat was het!!!  

We werden opgewacht door iemand van Mount Elgon Orchards, het bedrijf van 

Bob en Bea Andersen , Bea is de nederlandse ontwikkelingsarts die hier woont 

en werkt. Tijdens de rit er naar toe heb ik ervaren wat een cultuurshock is. 

Jeetje, wat een armoede. Wat je normaal ziet op de tv zag ik in het echt. Mensen 

leven op straat, in sloppenwijken. Ze zitten aan de kant van de weg op een 

vuurtje hun mais warm te maken. De weg waar we overheen reden kun je geen 

weg noemen. Alleen maar hobbels en gaten. Als je niet oppast stap je met een 

hersenschudding de auto uit. In de auto kwamen we steeds langs dorpjes. 

Huisjes gemaakt van klei en stro. Overal vuurtjes waar  op gekookt wordt. Heel 

veel kinderen die spelen. Als wij voorbij reden renden ze allemaal naar de kant 

van de weg en riepen ze mzungu mzungu, mzungu....!!! ( blanke ). Het gevoel 

wat ik had is niet te beschrijven, het is heel bizar........ je stap echt een andere 

wereld in. Je kunt het niet uitleggen.  

 
 

Maar goed. Enmaal aangekomen op de farm reden we gelijk door naar het 

guesthouse, zeg maar gerust guestvilla. Een groot huis met 4 slaapkamers, 3 



badkamers, een eetkamer, een huiskamer, keuken, en een enorme 

veranda. Omhet hele huis is een hele grote tuin. 

Er is een eigen groentetuintje dus we eten elke dag verse groenten. We eten hier 

elke middag warm en elke avond brood. Het eten is heel goed, aardappels, kip, 

vlees, rijst, verse groente en heerlijke toetjes!  

 

Zondagochtend zijn we naar een kerkmis geweest. We gingen er lopend naar 

toe. Als je de weg naar het dorp loopt kom je langs een dorpje met allemaal 

kleine ronde husjes van stro en klei. Als wij langs liepen kwamen alle kinderen 

naar buiten en riepen mzungu!! ( blanke ). Vervolgens liepen ze met ons mee. 

Met als gevolg dat we eenmaal aangekomen bij het kerkje een hele optocht 

hadden gecreeerd! Ik denk dat er wel 50 kindjes achter ons aan liepen. Het 

kerkje is een heel klein betonnen gebouwtje met bankjes erin.  

We werden hartelijk verwelkomt door de priester ( door de week is hij 

kleermaker! ). Hij dankte God dat wij er waren. Daarna ging hij verder met zijn 

lezing. Maar niemand luisterde meer. Alle ogen waren op ons gericht! Ze bleven 

ons maar aanstaren. Heel apart. 

Mijn moeder had een hoop ballonnen meegenomen van Leen Bakker. Die 

hadden we meegenomen om uit te delen.Toen ik de ballonnen uit de tas haalde 

had ik in no-time 50 kindjes om me heen staan. Ze trokken en duwden aan me 

want iedereen wilde er natuurlijk eentje hebben. Een heel bijzonder moment was 

het. Hoe blij kunnen kinderen zijn met een ballon! Toen alle ballonnen waren 

uitgedeeld hebben we er nog een tijdje mee gespeeld. Wauw, dat was echt gaaf! 

     
Maandag begonnen met werken. Ank is meegelopen en heeft me voorgesteld 

aan Mozes en Geoffrey. De leraren waar ik mee ga werken. Erg aardige 

mensen. We hebben veel lol en praten veel over de verschillen tussen Nederland 

en Kenia. Heel grappig hoe gewoon dingen bij ons zijn en hier heel bizar. Een 

voorbeeld: Geofferey vroeg me waar ik mijn eten haal. Ik zei in de supermarkt. 

Dat vond ie al bijzonder. Toen in vertelde dat ik mijn melk in een pak koop viel 

hij bijna achterover! Hij tapt het van zijn koe die achter zijn hut graast, kookt het 

en drinkt het op! Grappig toch? 

We praten natuurlijk ook veel over de kinderen uit de klas. Gisteren werd ik een 

beetje emo omdat Geoffrey vertelde dat veel gehandicapten kinderen thuis 



worden gelaten omdat gehandicapten volgens God mislukkelingen zijn. 

Die kinderen zien geen daglicht, nooit. Daar schrok ik van. De leerlingen die 

wel naar school gaan hebben geluk dat ze goede ouders hebben die van ze 

houden. Ook al ben je gehandicapt. Zij verzorgen hun kind, geven ze kleding, 

schoenen en vooral liefde. Dat is de basis voor deze kinderen om onderwijs te 

kunnen volgen. Je snapt wel dat ik emo werd van dit verhaal. Nu ik het typ krijg 

ik weer tranen in mijn ogen. Maar we bekijken het positief, de kinderen die bij 

Mozes en Geoffrey zitten krijgen onderwijs en zijn heel gelukkig!  

 

Er zijn een aantal dingen waar ik de komende weken aan ga werken: 

1. De klas is erg vol en druk. We gaan de klas een nieuwe look geven. We 

mogen zelfs de muren gaan schilderen! 

2. We gaan nieuwe materialen introduceren. Die ga ik eerst leren aan Mozes en 

Geoffrey zodat zij ze goed kunnen aanbieden aan de kinderen. 

3. Materialen die er zijn zoals dagschema's en andere schema's ga ik 

vernieuwen. Die er nu zijn zijn prima, maar heel smerig en oud. 

4. Ik heb geregeld dat het klasje een eigen stukje tuin krijgt waar ze in kunnen 

gaan werken! Daar ben ik stiekem wel een beetje trots op dat ik dat heb 

geregeld. Heel veel kinderen zullen later op het land gaan werken. Nu kunnen ze 

vast leren hoe het moet. 

  

Gisteren hebben we al heel hard gewerkt. In de ochtend heb ik de kinderen 

geobserveerd en ze in niveaus ingedeeld. Van laag naar hoog. Er zijn leerlingen 

bij die niet thuis horen in dit klasje maar gewoon naar de primary school 

kunnen. Ik heb dat besproken met Bea en die gaat er voor zorgen dat ze daar 

naar toe gaan. 

Ik heb 5 groepjes kunnen maken. Het probleem was dat we niet genoeg tafels 

hadden. Na overleg met Bea ben ik samen met Ank en Mozes en 

Geoffrey s'middags naar de containers gegaan en hebben we nieuwe tafels 

geregeld.  

 

   
Weer aangekomen bij ons klasje hebben we eerst alles leeggehaald, de vloer 

schoongemaakt (zo vies, er kwam een nieuwe vloer tevoorschijn! ) en 



vervolgens de klas helemaal opnieuw ingericht. Alle kinderen die nog op school 

waren kwamen kijken naar onze enorme verbouwing! Omdat de muren heel vol 

hingen met hele oude kleurplaten en schema's die ze niet meer gebruiken hebben 

we alles van de muur gehaald. De klas lijkt nu veel groter! Als we aan het eind 

van mijn verblijf nog tijd over hebben gaan we de muren schilderen. Mozes en 

Geoffrey  waren enorm blij! Ze konden alleen maar Thank you, thank you 

zeggen! Wauw, hier wordt je harde werk zo gewaardeerd....... Hoe moe ik aan 

het eind van een dag ook ben, hun dankbaarheid geeft heel veel energie.  

 

Deze week ga ik samen met Ank materiaal zoeken uit de opslag wat geschikt is 

voor de special needs. Dat ga ik onderverdelen in grove en fijne moteriek. Die 

materialen ga ik dan weer koppelen aan de verschillende groepjes. Zo kan er 

veel functioneler gewerkt worden. Mozes en Geoffrey  vinden het geweldig, ik 

ook! 

Dus, genoeg werk te doen de komende weken! 

 

Vandaag heb ik een hoop materialen zoals dagschema's opnieuw gemaakkt. 

Morgen ga ik verder met les materialen en s'middags met Ank nieuwe 

lesmaterialen halen en sorteren.  

 

Hallo allemaal! 

  

Hier alweer de tweede mail uit Kenia!  

Moet even denken wat ik al heb verteld. Volgens mij heb ik de vorige keer 

verteld over mn plannen in de klas. Dat we een grote verbouwing hebben gehad 

en de leerlingen in niveau hebben ingedeeld. 

Dan ga ik verder vanaf woensdag. ‘S ochtends heb ik in de klas met de kinderen 

op het eigen niveau gewerkt. Na de lunch heb ik op kantoor gezeten. Er hingen 

heel veel schema’s op groot papier in de klas. De dagen van de week, de 

maanden van het jaar, de regels, het motto van de school, alle foto’s van de 

kinderen, het rooster en een boos/ blij schema. Al die schema’s waren vies en 

versleten. Heb ze allemaal opnieuw gemaakt. Was veel werk, ben ook vandaag ( 

zondag ) pas klaar. Alles moet geplastificeerd worden anders is het na een week 

al vies of kapot. Ben op kantoor begonnen en heb verder elke avond thuis zitten 

knutselen. Maar het resultaat mag er zeker zijn! 

 

Er zijn nog 2 leraren van het Aloysius College uit Hilversum. Kees en Maureen 

doen een uitwisselingsproject op de basisschool van Bea.  

Enorm leuke mensen, we hebben veel gelachen. Het is ook fijn om met elkaar te 

praten over wat je hier allemaal meemaakt. Elke dag opnieuw doe je nieuwe 

indrukken op. Door er over de praten kun je het heel snel een plekje geven. Dat 

klinkt misschien raar maar dat is echt zo. Hier is namelijk alles anders, echt 

alles! 



 
Goed, we gaan verder met de donderdag. Donderdag was poetsdag. Ik had 

Mozes en Geoffrey gezegd dat ze pas nieuwe materialen krijgen als al het 

andere is uitgezocht en gepoetst. Nu ik naar school met poetsdoeken ( een 

handdoek in stukken geknipt ), emmers en schoonmaakmiddel. We hebben alles 

uit de kast gehaald ( er is maar een kastje!) en schoongemaakt. Alle puzzels 

gecontroleerd en het speelgoed gecheckt. Het was zo vies dat de kleuren weer 

helemaal naar boven kwamen. De mannen waren helemaal verbaasd. Ik heb het 

materiaal gelijk gesorteerd op rekenen, taal en speelgoed. We hebben alles op de 

kast gelegd zodat we een goed overzicht kregen. 

 

Na de lunch ben ik met Ank naar de Secundary school gegaan waar we een soort 

opslag hebben. Op de heenweg zijn we nog langs het weeshuis gegaan om wat 

spullen af te geven. Toen we daar binnenkwamen was ik aangenaam verrast. Het 

zag er voor Keniaanse begrippen goed uit. Er is een zaal waar word gegeten en 

gespeeld, een jongens en een meisjes slaapzaal, een keuken ( nou ja keuken, het 

zijn 2 potten op een vuurtje waar ze pap op maken) en een sanitair gedeelte. ( 

hangtoiletten en douches) De muren zijn in allerlei kleuren geverfd dus het ziet 

er heel gezellig uit. Toen we daar waren begon het zo hard te regenen dat we een 

half uur hebben moeten schuilen. Toen het er naar uitzag dat het niet droog werd 

zijn we toch maar naar de auto gerend. Wat bleek, we hadden de ramen open 

laten staan! Heel de auto was van binnen zeiknat!!!  

Vervolgens zijn we in een kletsnatte auto door de kletterende regen naar de 

Secundary school gereden. We hebben heel hard gelachen! 

 

Op de Secundary school heb ik gezocht naar les materialen. Het is goed gelukt. 

Heb voor elk niveau wel een aantal leuke en leerzame materialen gevonden. Heb 

ook gelijk een nieuwe kast meegenomen want de materialen moeten natuurlijk 

ook ergens in kunnen. We gingen voldaan in onze natte, maar gevulde auto naar 

huis. Omdat het zo hard had geregend en ze in Kenia alleen maar wegen van 

zand kennen was alles veranderd in een grote modderpoel. We kwamen er niet 



door en kwamen bijna vast te zitten. Deed het in m’n broek van het lachen! 

Voorzichtig zijn we naar huis geglibberd.  

   
O ja, heb die middag ook een rondleiding gehad in het ziekenhuis van Dr Bea 

die op de farm staat. Was erg leuk. Heb veel foto’s gemaakt. Ook een ziekenhuis 

in Kenia is op geen enkele manier te vergelijken met een ziekenhuis in 

Nederland. 

Vrijdag heb ik veel gesproken met Mozes en Geoffrey over de mogelijkheden 

voor de oudste leerlingen uit de klas. Zij horen eigenlijk niet meer in de klas 

maar zij wachten op een plek op de ambachtsschool die nog gebouwd moet 

worden. De bouw start in augustus. Die avond heb ik er met Bea over gepraat en 

we hebben het volgende bedacht. De leerlingen moeten heel praktisch aan de 

gang. We hebben 3 onderdelen bedacht: Tuinieren, koken en in de winkel 

helpen. Het worden een soort stages. Ze gaan leren hoe ze groeten kunnen 

verbouwen, hoe ze maispap kunnen maken en ze mogen gaan helpen in het 

kleine winkeltje op de farm waar werknemers melk, bloem en mais kunnen 

kopen. De leerlingen zullen begeleid worden door de werknemers die in de tuin, 

keuken( hier moet je je heeeeel weinig bij voorstellen) Er wordt op het 

schoolterrein achter een stuk gaas op vuurtjes maispap gemaakt, gewoon in de 

open lucht) en winkel werken. Dit idee ga ik niet verder uitwerken, dat gaan de 

leraren zelf opzetten. Ik ga me echt richten op de jongere kindjes. Ik ga het plan 

voorleggen aan Mozes en Geoffrey met de opdracht dat zij het moeten gaan 

waarmaken.  Ben wel blij dat ik ze een plan kan geven. Kunnen zij weer vooruit 

en hebben de oudste leerlingen ook wat te doen.  

 

S’middags zouden we naar een school gaan in Cheptiona (een dorpje hier 10 

minuten vandaan). Helaas konden Ank en ik op het laatste moment niet mee 

omdat er maar voor 2 personen plek was in de auto die ons erheen bracht. 

Maureen en Kees waren uitgenodigd om te komen dus zij zijn gegaan. Het 

Aloysius College uit Hilversum steunt deze school al een paar jaren. Daar 

hebben ze een heuze Holland Aveneu. Dat is een stukje grond op het terrein van 

de school waar voor iedere Nederlander die goed werk heeft verricht een boom 

wordt gepland. Maureen en Kees hebben een boompje mogen planten. Het was 



een hele ceremonie en ze kregen ook een certificaat. Ze kwamen helemaal blij 

terug.  

 

Ik had die middag dus vrij. Ben de lesmaterialen gaan poetsen die ik op de 

Secundary school uit de container heb gehaald. Maandag neem ik ze schoon 

mee naar de klas. Denk dat Mozes en Geoffey heel blij zijn! 

Zaterdag zijn we om 9.00 opgehaald met de auto voor een drukke dag. Maureen 

en Kees gingen die dag naar huis. Samen met hen zijn we naar Kitale gereden, 

40 km verderop, een uur rijden en dat is de enige grotere stad. Daar hebben we 

afscheid van ze genomen. Onderweg naar Kitale hebben we Mozes en Geoffrey 

opgepikt. Zij gingen mee omdat we s’middags een school zijn gaan bezoeken 

voor dove kinderen in Webuye, nog eens 1,5 uur rijden van Kitale. Er daar zijn 5 

leerlingen van onze Special needs klas heengegaan in januari.  

 
Voordat we naar de Dovenschool gingen hebben we een ziekenhuisje bezocht in 

Kiminini. Daar moest Ank wat regelen. Die gaat daar een training geven voor 

zwangerschapsecho’s de volgende keer dat ze naar Kenia komt. Na de 

rondleiding is Ank gaan vergaderen en ben ik met de mannen een markt 

opgegaan. Was erg gezellig. Heb weer een bijzonder stukje Kenia gezien daar. 

Na de lekkere lunch in het ziekenhuisje zijn we doorgereden naar de 

Dovenschool. Daar waren de leerlingen die bij Mozes en Geoffrey in de klas 

hadden gezeten heel blij dat ze er waren. Ook daar hebben we een rondleiding 

gehad. De kinderen zitten daar intern. Slapen met 60 kinderen op een slaapzaal ( 

jongens en meisjes apart ) en hebben verder niet veel. Ze hangen daar maar waar 

rond. Er is niemand die ze vermaakt. Er is ook geen speelgoed om mee te 

spelen. Ze hebben er wel een redelijk mooie school waar ze les krijgen.   

Om 15.30 zijn we weer richting huis gereden. De wegen waren erg slecht omdat 

het had geregend. Om 18.30 waren we moe maar voldaan thuis. Mozes en 

Geoffrey hadden de dag van hun leven gehad en wij ook! 

  



En nu is het zondag. Zit achter de laptop mijn verhaaltje te schrijven naar jullie. 

Morgen ga ik hem versturen. Heb vandaag niet veel bijzonders gedaan. Het is 

lekker om een dagje even rond te hangen in en om het huis. Morgen moet ik 

vroeg op. Elke maandagochtend word er op alle scholen in Kenia een vlag 

gehesen, gebeden en het volkslied gezongen. Het is een hele ceremonie. 

Vrijdags wordt de vlag weer neergehaald. Ik ga eens kijken hoe dat gaat. Heb 

weer zin om morgen aan de slag te gaan met de kinderen. Het is bijzonder dat je 

in een korte tijd een speciale band op kunt bouwen met de kinderen. Het klasje 

voelt echt al als ‘mijn’ klasje. Het zijn stuk voor stuk hele lieve kinderen. Ik 

weet nu al dat ik ze ga missen als ik weg ga.  

 

Hallo allemaal! 

  

Daar ben ik weer! Jeetje, heb de laatste dagen zo veel getypt dat ik een kleine 

blaartjes op mijn wijsvingers heb. Maar ik heb het er graag voor over! Maak hier 

ook elke dag dingen mee die ik graag met jullie wil delen. 

De week is goed begonnen. Maandag heb ik met de kinderen in de klas gewerkt. 

Ik had alle grote schema’s die ik vorige week opnieuw heb gemaakt (8 stuks) en 

de uitgezochte les materialen meegenomen. Eigenlijk zou ik de nieuwe spullen 

pas na de lunch laten zien aan Geoffrey en Mozes zonder de kinderen erbij maar 

ik kon niet wachten. Een halfuur voor tijd heb ik de nieuwe materialen laten 

zien. Wauw, hoe blij kun je zijn met in onze ogen oude materialen! Helemaal 

leuk. Bij die materialen zaten 3 grote dozen ontwikkelingsmateriaal. Die hadden 

wel de nodige uitleg nodig bij Mozes en Geoffrey. Dus na de lunch zijn we daar 

voor gaan zitten en hebben we na mijn uitleg met z’n drieën met de materialen 

gewerkt. Ze waren helemaal in hun nopjes toen ze doorhadden hoe het allemaal 

werkte. We hebben als kleine kinderen zitten spelen. Was erg gezellig! 

 

De volgende dag hebben we de materialen bij de kinderen gebruikt. Alle andere 

materialen hadden we inmiddels op niveau in de kast gezet. Elk groepje in de 

klas is op niveau ingedeeld. Elk groepje heeft ook een cijfer gekregen. Op de 

kast staan ook cijfers met daarin de te gebruiken materialen bestemd voor elk 

niveaugroepje. Het doel hiervan was dat de kinderen in de groepjes zelfstandig 

kunnen werken met weinig begeleiding van Mozes en Geoffrey zodat zij hun 

aandacht op andere groepjes kunnen richten. Mozes was met een doos ontwerp 

materiaal bij een groepje aan het werk, Geoffrey weer met een andere doos bij 

een ander groepje en ik ook. Er bleven 2 groepjes over die zelfstandig moesten 

werken. En alles viel op zijn plek. Mozes en Geoffrey legden de materialen 

keurig uit en waren intensief met de groepjes aan het werk terwijl de overige 2 

andere groepjes zelfstandig aan het werk of aan het spelen waren. Dat was echt 

gaaf om te zien.  

Vorige week hebben we heel hard gewerkt voor dit doel en het is gewoon 

gelukt!. We waren zo lekker aan het werk dat we zo een uur verder waren. Tot 



vreugde hebben de kinderen en de mannen spontaan een lied voor me gezongen! 

Wauw, wat een dankbaarheid! Echt te gek! 

    
Ik had in mijn vorige mail verteld dat ik had voorgesteld dat Mozes en Geoffrey 

een stuk tuin zouden kunnen regelen om daar met de kinderen in te gaan 

werken. S’middags hebben ze me meegenomen naar een stuk tuin dat ze hadden 

geregeld. Het ligt bij het ziekenhuis en is 20 minuten lopen. Krijgen de kinderen 

gelijk goede lichaamsbeweging! Ik werd voorgesteld aan Patric die 

verantwoordelijk is voor de tuinen en het bomenproject en heb een rondleiding 

gekregen. Mozes en Geoffrey hebben met hem afgesproken dat zij gaan helpen 

om de kinderen te begeleiden als ze daar zijn. Hoe meer handen hoe beter. Ik 

was trots op ze dat ze dat zelf voor elkaar hebben gekregen. Er is afgesproken 

dat de klas elke woensdag van 10.00 tot 12.30 in de tuin gaat werken. Helemaal 

goed toch?  

Woensdag heb ik thuis gewerkt. De tijd dat ik hier ben begint te korten en ik wil 

nog een opdracht afronden, daarom heb ik de hele dag achter de computer 

gezeten. Ik heb 17 lessen/ spelletjes verzonnen om sociale vaardigheden 

stimuleren. Heb veel kringspellen bedacht en uitgewerkt. Dat soort stimulering 

doen ze hier niet dus het lijkt me leuk om dat te introduceren. Ook heb ik spellen 

bedacht die buiten gedaan kunnen worden. De sociale vaardigheden staan in elk 

spel/ les centraal. Er zitten ook vakken in verwerkt als Engels, Kiswahili, 

rekenen en beweging.  

Ga morgenmiddag de spellen/ lessen uitleggen aan Mozes en Geoffrey. Vrijdag 

gaan we ze met de kinderen doen. Ben benieuwd. 

 

Maandag ga ik alleen maar leuke dingen doen in de klas. Ik heb een 

handvaardigheidles die ik wil gaan doen en ik ga ballonnen voor de kinderen 

vouwen. Dinsdag neem ik afscheid in de klas en ga ik met Ank andere mensen 

gedag zeggen.  

En dan vertrekken we weer naar Nairobi waarna we de volgende ochtend om 

8.00 terug vliegen naar Nederland! Hoe geweldig ik het hier ook vind, tegen de 

tijd dat het zo ver is om naar huis te gaan kan ik waarschijnlijk niet wachten.  

  

Dorien  Mei 2010 


