RONDZENDBRIEF KENIA PROJECT DECEMBER 2018
Na de verzengende hitte en de dorre droogte van de voorgaande 3 jaar viel de eerste regen
in de maand maart van 2018. Gedurende een periode van 4 maanden vielen de buien vaak
met bakken uit de hemel. Lake Kenyatta, dat helemaal droog stond, vulde zich opnieuw en is
weer helemaal vol. Dat kwam niet alleen door de regen, maar ook doordat er van hoger
gelegen gedeelten in Kenia water naar de kuststrook stroomde. Mpeketoni ligt slechts 5
kilometer van de Indische Oceaan. Honderden nijlpaarden zijn gestorven doordat het meer
droog kwam te liggen en er zijn er nu nog slechts 12 over. Zelfs toen de grote regentijd
voorbij was viel er tussen juni en november voldoende regen om goede oogsten te
waarborgen. In de gegraven waterputten, die gemiddeld 12 meter diep zijn is het grondwater
gestegen tot ongeveer 2 meter. Op Farmers’ Court hebben wij zelfs een waterhoogte van
ruim drie meter in de Living Well. Bovendien hebben we daar 2 boreholes van 30 meter diep,
waardoor we het hele jaar door goed konden irrigeren. Het zelfde geldt voor Tamani Junior
School. Landbouw producten zoals mais, sorghum, meloenen, bonen, bananen enz. doen
het heel goed.
Toch werden we in het najaar geconfronteerd met een groot probleem. Er ontstond door
kortsluiting brand in onze watertoren, waardoor alle apparatuur voor irrigatie in brand vloog.
Plotseling konden we niet meer irrigeren en stonden we helemaal droog. Er moest
apparatuur vervangen worden, maar hoe doe je dat snel als je zo afgelegen woont op een
afstand van meer dan 1.000 kilometer van Nairobi? Weer hadden we geluk, want het
regende in die periode regelmatig. Binnen een week hadden we alles weer onder controle,
maar spannend was het wel.
Het ziet er op Farmers’ Court heel mooi uit. Alles is groen en de planten en bloemen zijn een
lust voor het oog. Regelmatig zijn er rondleidingen voor boeren en scholieren. Vaak duren
die bijna 3 uur, omdat er zo veel te zien is. Niet alleen landbouw, maar ook veeteelt. We
hebben 20 koeien, 100 kippen en 30 geiten, die voor voldoende vlees, eieren en melk
zorgen voor iedereen op Farmers’ Court maar ook alle kinderen van Tamani.
Tamani Junior School had dit jaar 265 leerlingen. We deden van 29 oktober tot 3 november
voor de eerste keer met 15 leerlingen mee aan het landelijk examen: Kenya Certificate of
Primary Education. Dat is een heel belangrijke toetsing, die bepalend is voor
vervolgonderwijs. Het maximaal te behalen aantal punten bedraagt 500 voor 5 vakken:
Engels – Kiswahili – Science (wetenschap) – Wiskunde – Social Studies. Indien een
kandidaat 350 punten of meer scoort, komt hij of zij in aanmerking voor plaatsing op de
beste middelbare scholen van Kenia en hoe hoger de punten hoe groter de kans op een
studietoelage. Op Tamani zitten heel veel kinderen met een zeer armoedige achtergrond,
die gesteund worden door sponsoring vanuit Nederland. Voor hen is scholing een
ontsnappingsmogelijkheid aan de armoede! Het hoogste aantal punten, dat in de
geschiedenis van Mpeketoni en omstreken behaald was tot 2017, stond op 325 punten.
Twaalf van onze vijftien examenkandidaten behaalden een gemiddelde eindscore van 350
en hoger. Drie van hen behaalden meer dan 400 punten, de hoogste had er 409. Het
gemiddelde van alle kandidaten bedroeg 369,67, wat de hoogste score ooit is. Tamani staat
hiermee op de eerste plaats van alle scholen in Lamu County en ver daarbuiten. In januari
2019 zal bekend worden waar de leerlingen geplaatst zullen worden en hoeveel van hen een
“bursary” (studiebeurs) zullen krijgen. Vooral voor de armen is dat van cruciaal belang.
Helaas zal dat niet voor iedereen gelden en dan zullen er schoolgelden betaald moeten
worden. Velen kunnen dat niet opbrengen en hopelijk kan het Kenia Project via sponsoring
hulp bieden. Al onze 15 leerlingen hebben scores behaald, die hen op middelbare scholen
kunnen plaatsen. Kinderen, die dat doel niet halen, kunnen naar beroepsopleidingen zoals
vroeger in Nederland ambacht scholen voor technici, timmerlieden, metselaars,
automonteurs enz.

Meer dan 100 kinderen op Tamani Junior School worden gesponsord door “Good
Samaritans” uit Nederland zoals zij hier genoemd worden. Ouders van de overige leerlingen
betalen schoolgeld, dat per kind per jaar in totaal ongeveer 350 euro bedraagt. We krijgen
geen subsidie en zijn dus voor een belangrijk deel afhankelijk van financiële steun van
sponsors uit Nederland. Gelukkig genereren we zelf ook gelden, maar die zijn niet
voldoende om op het niveau van ons ontwikkelingswerk te opereren. Hulp blijft daarbij
noodzakelijk. Wij houden de Nederlandse sponsorbedragen voor 2019 op 300 euro per kind.
Op Tamani en Farmers’ Court werken maandelijks tussen de 60 en 80 mensen:
landbouwpersoneel, leerkrachten, bewakers (24 uur), koks, technici, monteurs, elektriciens,
landarbeiders enz…. bijna alles doen we in eigen beheer. Op dit moment is onderhoud van
de projecten een belangrijk uitgaven onderdeel.
In de afgelopen jaren heeft het Kenia Project onder meer het volgende gerealiseerd:
65 schoolgebouwen
3 gemeenschapscentra
1 kliniek inclusief laboratorium
62 waterputten (8 - 12 m. diep – gegraven)
27 boreholes (22 - 30 m. diep - geboord met de drill)
110 toiletblokken
1 kerk
enz…………
Er is al veel bereikt en dat was alleen mogelijk door de morele en financiële steun van de
sponsors: zonder geld geen project. Natuurlijk is het niet altijd rozengeur en maneschijn,
maar onze lijfspreuk is al sinds 1989: “Waar een wil is, is een weg.” Die motivatie voel ik nog
steeds in onverminderde mate door de eindresultaten, die op een stevige fundering staan.
Onze zoon Casey, die nu 9 jaar is, gaat in januari 2019 naar klas 5 op Tamani en het gaat
goed met hem. Mijn vrouw Ann, ondersteunt met haar kennis, het landbouw en veeteelt
project. Wij zijn op 19 november met Kerstverlof naar Nederland gekomen. Casey mag op
de basisschool De Kameleon in Heenweg / ’s-Gravenzande naar school tot de kerstvakantie.
Hij mag meetrainen en voetballen bij FC ’s-Gravenzande. Het is heel belangrijk, dat hij de
cultuur en taal van Nederland goed kent. Hij spreekt 3 talen vloeiend: Nederlands, Engels,
Kiswahili en bovendien ook, maar in mindere mate Kikuyu, de taal van de stam van zijn
moeder Ann.
Ten slotte nog iets over de veiligheidssituatie in Mpeketoni. Er vinden nog steeds incidenteel
terroristische aanslagen van Al Shabaab plaats. Eerlijk gezegd, ben ik nog de enige blanke,
die niet is weggegaan uit dit gebied. Wij krijgen voldoende bescherming van de autoriteiten,
politie en leger om ons veilig te voelen. Helaas moet ik wel melden, dat de terroristische
dreiging nog niet helemaal verdwenen is. Op dit moment is die vooral gericht op soldaten en
politieagenten in Kenia. Helaas is echter onlangs een Italiaanse ontvoerd dichtbij Malindi.
Ik wil iedereen, die het project op welke manier dan ook steun in de rug geeft bedanken en
hoop, dat we ook in de toekomst op u mogen blijven vertrouwen.
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