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Het gaat goed! Dat is in alle opzichten het geval met het Kenia Project in Mpeketoni. Natuurlijk 
gaat dat niet vanzelf en moet er wel hard voor gewerkt worden. Gelukkig wordt daar positieve 
energie voor gebruikt en de resultaten zijn voor iedereen zichtbaar. Het is altijd fijn als er 
bezoekers uit Nederland op bezoek komen, die dat door kunnen vertellen. Xavier Cornelis, een 
oud-leerling van mij op het Groen van Prinsterer College in Vlaardingen heeft mooie ervaringen in 
juli gehad. Hij was hier voor de derde keer om mee te werken aan de projecten en viel met zijn 
neus in de boter. Hoewel het niet gepland was, kwam het net zo uit, dat hij met allerlei 
verschillende projecten bezig kon zijn: metselen, timmeren, waterboren, landbouw enz. Volgende 
maand komt Pedro Mostert de projecten bezoeken. U weet wellicht, dat hij de belangen van het 
project in Nederland behartigt tijdens ons verblijf in Kenia. In die hoedanigheid is het uiteraard van 
belang, dat hij precies weet hoe alles in Mpeketoni verloopt. Pedro komt op 14 oktober en blijft 
ongeveer 10 dagen.  
We zijn op dit moment de eetzaal en keuken voor Tamani Junior School aan het bouwen en 
hebben het hoogste punt juist bereikt. De fundis (= bouwvakkers) zijn bezig met het pleisteren van 
de binnen en buitenmuren. Binnenkort wordt begonnen met de dakbedekking. De opbrengst van 
de in april gehouden Duck Race in het Westland heeft een belangrijke bijdrage geleverd. We 
richten ons erop, dat het gebouw opgeleverd kan worden, voordat wij van 20 november tot begin 
januari 2013 terugkomen naar Nederland. Alle werkzaamheden worden opnieuw in eigen beheer 
uitgevoerd. Deze keer was het nodig om een architect in de hand te nemen om het bouwplan 
technisch uit te werken. Het gebouw wordt nuttig en ook heel mooi. Het is de bedoeling om zoals 
op Farmers’ Court een biogasinstallatie voor de keuken van de school aan te leggen in het 
najaar. We hebben nu drie klassen met in totaal 75 leerlingen en in 2013 worden dat er iets meer 
dan 100. Als de fondswervingen goed blijven verlopen, breiden we in de komende jaren de 
gebouwen met ongeveer 10 extra lokalen uit tot een volledige school met maximaal 350 leerlingen. 
Lesmaterialen, leermiddelen en schoolmeubilair zullen een belangrijk aandachtspunt zijn. Dit jaar 
zijn de prestaties van de leerlingen zeer goed te noemen en dat heeft een sterk groeiende 
belangstelling tot gevolg. We hebben nu voor 20 leerlingen sponsors uit Nederland. We hopen, dat 
dit aantal zal toenemen, omdat er veel kansarme kinderen op school zitten. Hun ouders zijn 
eigenlijk te arm, maar door de steun, die we op die manier voor hen ontvangen, kunnen we de 
toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Wat nog niet bij u bekend was, is het feit, dat we onder 
de 15 weeskinderen op TJS ook een aantal kinderen hebben aangenomen, die HIV geïnfecteerd 
zijn. Zij worden door hun grootouders verzorgd, hoewel die in erbarmelijke omstandigheden 
moeten zien te overleven. In augustus hebben we de grootouders voor elk kind met HIV enkele 
geiten gegeven, die gemolken kunnen worden als aanvulling op hun voeding. De Cees Kant 
Stichting heeft dit mogelijk gemaakt samen met een voortzetting van het waterpomp microkrediet 
project voor arme boeren, die de helft van de kosten zonder rente binnen 2 jaar terug betalen. Op 
Tamani krijgen alle kinderen goed onderwijs en een uitstekende verzorging. Om 10 uur ’s morgens 
maïspap, tijdens de lunch een voedzame maaltijd en om 4 uur ’s middags thee met fruit. De 
grondstoffen voor het eten worden op de akker van Farmers’ Court, ons agrarisch project, 
verbouwd: maïs, bananen, tomaten, pompoenen, mango’s, sinasappels, uien, bonen enz. 
Bovendien hebben we 5 koeien (kruisingen tussen Keniaanse koeien en vee oorspronkelijk uit 
Friesland!), die goede melk leveren. We willen graag, dat dit er 10 worden. De melk gaat voor een 
deel ook naar Tamani. Het Kunstmatig Inseminatie Project verloopt soepel. Er zijn nu al 20 
kalfjes verwekt en 2 van onze eigen koeien zullen deze maand als gevolg van k.i. kalven. Verder 
hebben we 250 kippen, 10 konijnen en ….. 6 schildpadden. Het agrarisch project en de school zijn 
geïntegreerd. De kinderen komen regelmatig naar Farmers’ Court voor eenvoudige 
landbouwlessen en als ze iets groter zijn, krijgen alle klassen een stukje land, dat ze zelf gaan 
verbouwen. Er komen bijna dagelijks bezoekers om onze teelten te bekijken en om te leren hoe de 
irrigatie is geregeld.  
We hebben geen waterzorgen meer op Farmers’ Court sinds de waterboringen begonnen zijn in 
april. Dit heeft er toe geleid, dat we met wisselteelten het hele jaar door de complete shamba 



(=akker) kunnen beplanten en / of inzaaien.  In totaal zijn er tot nu toe in een omtrek van 50 
kilometer 12 boringen en waterputten gerealiseerd in 2012. Fase 1 is bijna klaar. De afwerking 
voor elke borehole waar een handmatige waterpomp op komt, neemt 10 dagen in beslag. Dit doen 
we in droogtegebieden voor de lokale bevolking. Op scholen waar elektriciteit is, komt er een 
onderwaterpomp in de schacht, die het water oppompt naar een watertoren van 12 meter hoog 
met daarop een watertank met een inhoud van 10.000 liter. De aanleg van dit alles duurt 
vanzelfsprekend langer. Boringen zijn niet goedkoop. Er zijn veel kostbare materialen voor nodig, 
die aangevoerd moeten worden vanuit Nairobi (extra transportkosten), geologische 
grondonderzoeken, vergunningen enz. Wij moesten ons officieel laten registreren en we gebruiken 
als naam: Tamani Drilling Services. 
Gedurende drie maanden hebben we gebruik kunnen maken van de ervaring van een 
boorspecialist uit India. Hij heeft de boringen van fase 1 uitgevoerd en tegelijkertijd onze mensen 
opgeleid. Viswanathan is begin juli bij ons vertrokken en vanaf heden gaan we ook de boringen in 
eigen beheer uitvoeren. Binnenkort hopen we met fase 2 te beginnen.  
Via het project krijgen een aantal getalenteerde jongens en meisjes uit achterstandsgezinnen de 
kans om door te leren. We kunnen hiervan 2 recente belangrijke successen melden. Op 24 
augustus is Peter Kamau afgestudeerd als technisch ingenieur op de universiteit van Nairobi. Hij 
komt als dank enkele maanden gratis bij ons werken. We hopen, dat hij in die periode een goede 
baan zal kunnen vinden, zodat hij het arme gezin van zijn ouders zelf zal kunnen ondersteunen. 
Sinds 1 augustus is Susan Wanjiku gediplomeerd onderwijzeres basisschool. Susan is een van 
de weeskinderen, die jarenlang is gesteund in het weeshuis Satellite in Nairobi. Hoewel die 
samenwerking inmiddels beëindigd is, hebben we haar toch door sponsoring het diploma kunnen 
laten behalen. Zij komt in september naar Mpeketoni en krijgt een kans als onderwijzeres op onze 
school Tamani Junior School. Susan is opgeleid door en vervolgens ook nog eens werkzaam bij 
het Kenia Project. Heel bijzonder! 
Deze rondzendbrief is in Mpeketoni geschreven, maar hij wordt in Nairobi op de post gedaan, 
zodat hij snel in Nederland is. Deze brieven zijn heel belangrijk om de sponsors op de hoogte te 
houden van de verrichte werkzaamheden en de plannen voor de toekomst. Ik heb ze 
meegenomen naar Nairobi, omdat ik er toch heen moest om bouwmaterialen te kopen en daar 
vervoer voor te regelen naar Mpeketoni. Maar ook ……………….om een nieuwe schoolbus (33 
personen) op te halen voor Tamani. Deze bus is ter beschikking gesteld door een sponsor en zal 
ook voor andere doeleinden gebruikt worden. We zijn hier ontzettend dankbaar voor. Foto’s zullen 
spoedig op de site verschijnen: www.wimvandenburg.nl onder het kopje “foto’s”. 
De laatste tijd krijg ik met regelmaat vragen over de veiligheidssituatie in Kenia. Wij voelen ons 
absoluut niet onveilig, maar zijn wel waakzaam. Er is niets aan de hand in Mpeketoni en onze 
projecten, die verspreid uitgevoerd zijn in een groot gebied, lopen geen gevaar. Er is in de 
afgelopen 23 jaar sinds ons eerste project in 1989 nog nooit een project mislukt of verloren 
gegaan, zelfs niet beschadigd. Het Keniaanse leger is vorig jaar Somalië binnengetrokken om de 
terreurbeweging Al Shabab te neutraliseren. Er zijn enkele represaille aanvallen met granaten in 
Mombasa en Nairobi geweest. In Garissa was er een ernstige aanval op kerkgangers, waarbij 
doden zijn gevallen. Onlangs was er ook een stammentwist niet zo heel ver van Mpeketoni om 
……… water en graasgronden. Daarbij zijn ook doden gevallen. Kortom, we zijn oplettend en 
voorzichtig, onderschatten de situatie niet, maar zien geen aanleiding om bezorgd te zijn over 
onszelf en / of de projecten. Het gaat uitstekend met ons en we zijn heel gemotiveerd om de 
projecten ter bestrijding van de armoede samen met de steun vanuit Nederland verder te 
ontwikkelen. 
 
Hartelijke groeten uit Kenia, 
Wim, Ann en Casey van den Burg 
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