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Filmploeg aan het werk in Kenia 

Sinds afgelopen weekend is de filmploeg na een lange en gevaarlijke tocht over natte en soms 
onbegaanbare wegen aangekomen. Pieter Vonck, Cineast en Regisseur, Alissa Jalink, 
cameravrouw en Mike Kersten de geluidstechnicus zijn op zondag direkt begonnen met de 
opnames.  

We hebben 12 dagen tot onze beschikking en in die dagen moeten 18 scenes worden 
opgenomen. Dat is een druk, heel druk programma. Voor mij was het de eerste keer dat ik 
filmopnamen mocht bijwonen en dat was een openbaring. Het script is in detail uitgeschreven, er 
staat precies waar de opname moet gebeuren, wie en wat erop moet komen, welke teksten erbij 
horen, of sprake is van voice over en waar je moet lopen en....................... Ik ben vol 
bewondering voor Bea die een opname 8 keer moest overdoen voordat die helemaal perfect 
was. En ............je moet ook steeds blijven lachen en niet van je tekst afwijken. Bob overkwam 
hetzelfde in de kassen.  

Maar ze hebben het er heel goed van afgebracht, kijk straks maar op de film 

 

Bea vertelt enthousiast over de eerste jaren in het kleine ziekenhuisje. 

Ook de hoofdonderwijzer in Maliki kwam 7 keer achter een muurtje te voorschijn om te vertellen 
over zijn vervallen school. Steeds moest hij zijn shirt weer in zijn broek doen en kreeg hij de 
strikte opdracht niet te overacten. Het hele dorp stond ademloos te kijken hoe hij het er afbracht.  

Vanochtend zijn we om 06.30 uur begonnen met opnames van een leerling die van zijn hut naar 
school loopt, vanavond eindigen we om 21.00 uur met de opnamen van het laden van de truck 
met rozen. Dat is wel de langste dag, hopelijk houden we het droog! 

We filmen overal op de farm om het productieproces van de prachtige fair trade rozen uit 
de "Elgon Collection" te laten zien en we filmen op alle projecten hier en in de omgeving. Zo 
maken we een film van circa 25 minuten van de Farm en alle projecten die van daaruit zijn 
opgezet om samen met de bevolking hier een hoger levenspeil te realiseren. Voor de medische 
stichting SOK en Elimu komen kortere aparte films. 



Wat ik tot nu heb gezien heeft heel veel indruk gemaakt. Vooral de finesse van het werk en de 
hoge kwaliteit van de beelden die we straks aan onze sponsoren kunnen laten zien. Dat zal 
ongetwijfeld bijdragen tot meer inkomsten voor het werk van de Mount Elgon Trust. 

  

 

de geluidsman Mike verscholen achter het muurtje 

En de gevolgen van de vele regen voor de lokale wegen kun je hier zien, soms is er echt geen 
doorkomen aan. Zelfs de voorzitter van de SOK helpt mee duwen. 

 

Mijn reis zit er bijna op, zondag as vlieg ik met weemoed weer terug naar Nederland. Er is weer 
veel in gang gezet en ik heb een 10 tal projecten in mijn koffer die een sponsor nodig hebben. 
Weer genoeg te doen. 

Dank en tot ziens 

Ad Waijers 

 


