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WATERPROJECT ILMOTIOOK

Inleiding
Ilmotiook
Stichting Share heeft een duurzame projectrelatie met priester Nkaai en enkele andere priesters in Kenia. Zij
zijn zeer gedreven en ervaren met het uitvoeren van projecten.
Ilmotiook is een voorzieningendorp ten noordwesten van de plaats Narok in de parochie Mulot. Het is een
agrarisch gebied. Bijlage 1 geeft een beeld van de sociaal economische omstandigheden in Ilmotiook en
omgeving.
De ruim 7.300 inwoners van Ilmotiook waren
aangewezen op één bron en het water daarvan
was vervuild. In het verleden is er een poging
gedaan om een borehole te maken, maar dat
leverende onvoldoende resultaat op. In tweede
instantie heeft het dorpscomité gekozen voor
bescherming van de bestaande bron. In Kenia zijn
gespecialiseerde bedrijven om dat uit te voeren.
De eerste fase van het project (augustus –
november 2014) bestond uit de bescherming
van de bron en opslag van het schone water bij
de bron. De tweede fase (mei – juli 2015) betrof
het oppompen van het schone water, een
Afbeelding 1, De bronbescherming in aanbouw.
leidingnetwerk van 4,5 km, opslag in een tank op
de heuvel en distributie naar de scholen en andere afnemers door middel van zwaartekracht.

De jongeren groep
In mei 2014 was er een presentatie voor jongeren van de Protestantse Gemeente in Heerhugowaard en
vervolgens in juni in Graft de Rijp. Dat heeft geresulteerd in een groep van 25 deelnemers; 21 jongeren en vier
begeleiders. Drie van de jongeren hadden ervaring met dit soort reizen en zij waren nauw betrokken bij de
organisatie; in feite hadden we zeven leiders. Enkele jongeren hadden geen band met deze kerken, maar waren
vrienden van.
De jongeren zijn voortvarend aan de slag gegaan met: de website samenvoorkenia.com, een logo, een flyer
(zie bijlage 2), T-shirts met logo SamenvoorKenia.
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Afbeelding 2, 20 van de 25 leden (oktober 2014)

Katholieke Basisschool De cirkel Amstelveen
In eerste instantie werd het project gedragen door: Stichting Share, de twee Protestantse Gemeenten en
Impulsis. In de herfst van 2014 kwam er een extra drager bij; Katholieke Basisschool De Cirkel in Amstelveen.
De aanleiding was heel triest: Eén van de jongeren (Lars) heeft bij de
vliegtuigramp van de MH 17 een tante (Helen) en oom (Frank)
verloren. De familie heeft ons gevraagd of er voor het Kenia project
gecollecteerd kon worden bij de herdenkings-plechtigheid.
Enkele weken later melde zich de school waar Helen les heeft gegeven.
Deze school voert om de twee jaar actie voor een goed doel en dat
wilden ze deze keer doen voor Samen voor Kenia; het project dat zeker
gesteund zou zijn door Frank en Helen. De leiding van de school heeft
ons verzocht om een aanzienlijk deel van hun bijdrage aan te wenden
voor verbetering van de scholen en/of kwetsbare kinderen. Dat
hebben wij gedaan zoals vermeld in de financiële bijlage 3b.
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De uitstraling van de vele acties
De jongeren (en begeleiders) hebben zeer veel activiteiten
ontwikkeld, waarvan u op bijlage 3a een overzicht aantreft. De
inzet van de jongeren resulteerde ook in spontane giften. Om
een voorbeeld te geven: Het uitlaten van een grote sterke hond
van een oudere dame werd gedaan door een groepje jongeren.
Daarvoor was een prijs afgesproken, maar gaande weg werd er
veel extra gedoneerd. De jongeren genoten van de klus en de
gesprekken met de oudere dame en dat was zeker wederzijds.
Het enthousiasme binnen de twee kerken was erg groot;

“Fantastisch dat de jeugd zich inzet voor dit
project!” Dat enthousiasme resulteerde in veel donaties.
Ook bij de bestuurders van stichtingen viel het op dat onze jongeren gemotiveerd bezig waren, hetgeen
spontane giften opleverde.
In bijlage 3a staat een overzicht van alle stichtingen en verenigingen die bijgedragen hebben aan dit project.

Begroting versus de realisatie
In bijlage 3b staat de begroting en een
specificatie van de werkelijke uitgaven. De
begroting kende een totaal bedrag van € 73.000
en het is uitgekomen op € 117.690,-. Hierna
bespreken we de afwijkingen:
Bij het opstellen van de begroting gingen we uit
van 15 deelnemers, maar dat werden er 25.
Voor de kosten van vliegticket en reis en verblijf
in Kenia hadden we begroot € 1.000 per
persoon, maar in werkelijkheid is dat geworden
€ 1200 per persoon. De oorzaken van deze
overschrijding zijn:
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Afbeelding 3, de tank bij de bron met de pomp erop

De kosten van het visum zijn voor rekening van het project gekomen.
Niet gepland maar wel een bezoek aan Masai Mara (safari) gebracht.
Gekozen voor een duurdere vlucht van KLM vanwege de veiligheid. Er hoefde dan niet via het Midden
Oosten gereisd te worden. In Kenia kwamen we op een gunstige tijd aan en konden we bij daglicht
Mulot bereiken. Geen overnachting in Nairobi nodig.
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Gezien de gunstige financiële omstandigheden
konden we de visa en Masai Mara uit het
project betalen. In feite heeft ieder het zelf
betaald middels de € 250 eigen bijdrage.

Betonnen versus plastic tanks
In de offerte van de aannemer waren twee
betonnen tanks van
50 m3 per tank
opgenomen (kosten ruim € 9.000 per tank). Ik
heb toen met priester Nkaai een e-mail
wisseling gehad of het ook mogelijk zou zijn om
te kiezen voor meerdere kleinere kunststof
tanks (10 m3). Plastic tanks zijn beduidend
Afbeelding 4, de grote tank op de heuvel
goedkoper, maar het nadeel is een kortere
levensduur en ze moeten afgeschermd worden tegen de zon. In de project offerte zijn we uitgegaan van acht
plastic tanks.
Bij de uitvoering van het project is gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid. Bij de bron is er een ondergrondse
tank gekomen en daarop is een voorziening voor de pomp. Het hele jaar door sijpelt het gefilterde water in
deze tank. Een plastic tank was hier geen optie geweest. Ik, Pieter Bijl, heb hiervan geleerd om beter te
luisteren naar de deskundigen in Kenia.
Voor 8 plastic (totaal 80 m3) tanks was er begroot € 8.000 en er zijn twee betonnen tanks (100 m3) gebouwd,
kosten totaal € 18.600,-. Wij zijn van mening dat de bouw van deze twee tanks een goede keuze is geweest. De
betonnen tanks kunnen moeilijk beschadigd raken en ze zijn duurzamer.
Bij mijn bezoek aan Ilmotiook in november heb
ik gezien dat de meeste scholen reeds een
plastic tank hebben om water van de daken te
oogsten. Diezelfde tanks kunnen ze gebruiken
voor de opslag van het water van de bron. Met
geld uit Nederland zijn de leidingen gekocht.
Het is nu aan de afnemers van het water om de
geulen te graven van de voorraad tank naar de
betreffende tanks toe.
Tijdens ons verblijf in Kenia zijn de eerste
geulen gegraven, hetgeen niet eenvoudig was.
Afbeelding 5, jongeren graven de geul naar hun school
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Een extra tappunt
In de offerte was geen tappunt opgenomen
voor de bewoners van het dal. De aannemer,
priester Nkaai en het bestuur hebben dat
probleem onderkend en besloten één kraan
voor hen aan te leggen. Je kunt niet
verwachten dat deze bewoners de heuvel op
gaan lopen, terwijl de bron dichtbij is. (Het
tappunt is gemaakt buiten de omheining.) Ook
deze extra uitgave is goed onderbouwd.
Afbeelding 6, een extra tappunt

Het bestuur en beheer
Het ministerie van water en irrigatie heeft de educatie verzorgd, hetgeen inhield:
 De werking en het onderhoud (doorspoelen) van de waterzuivering
 De bron dient omheind te worden, zodat het vee geen schade kan toebrengen
 Het schoonhouden van de tappunten en verkwisting vermijden.
 Voor opgepompt water moet betaald worden vanwege de kosten van beheer en onderhoud
 Het belang van bomen planten.
Deze informatie is verstrekt in een vroeg stadium aan het bestuur en overige leiders van Ilmotiook. Het bestuur
bestaat uit 11 mensen. Zij vertegenwoordigen de vijf scholen, twee kerken en andere afnemers.

Afbeelding 7, het bestuur
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Afronding tweede fase
Op 21 juli 2015 kon het eerste water opgepompt worden naar de grote tank op de heuvel en vandaar stroomde
het middels zwaartekracht naar een kraan bij een basisschool. Er werd nog gewerkt aan het dak van de grote
tank en de aansluitingen naar de andere afnemers van het op gepompte water.
In onze speeches hebben priester Nkaai en ik gewezen op het grote belang van schoon water. Schoon water
betekent dat mensen (jong en oud) veel gezonder zijn en dus beter kunnen leren en/of harder kunnen werken.
Men is minder tijd kwijt aan water halen. Dat kan een enorme Impuls(is) geven aan de sociaal economische
ontwikkeling van Ilmotiook.

Afbeelding 8, plaat op elektragebouw bij de bron

“Het geld voor deze installatie kwam uit Nederland maar voor het
onderhoud en het beheer zal u zelf moeten gaan sparen. Daarom is het van groot belang
dat alle afnemers vanaf dag één gaan betalen. Als er meer geld wordt gespaard dan nodig
is voor onderhoud, dan kan de winst gebruikt worden voor nieuwe voorzieningen in
Ilmotiook. Als ik over een aantal jaren terugkom, verwacht ik veel vooruitgang te zien.”
Deel van mijn speech:

Voor de dieren was er reeds een bassin dat gevuld wordt met regenwater dat via een stelsel van geulen naar
een grote poel stroomt. Als de bron meer water oplevert dan opgeslagen kan worden in de tanks, stroomt het
overtollige water in de poel van de dieren.
Er werd nog gewerkt aan een voorzieningen waarbij het water uit het dierenbassin door middel van
zwaartekracht naar een trog zou stromen, zodat de dieren ook minder vervuild water drinken.
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Duurzaamheid
Bij de opzet van het project en bij de contacten met de mensen in Kenia hebben we aandacht besteed aan het
thema duurzaamheid:



Er is gekozen voor zonnepanelen, terwijl aansluiting op het elektranet ook mogelijk was geweest.
Er zijn veel bomen geplant op 21 juli 2015. Deze activiteit was heel goed voorbereid.



Dagelijks waren er toespraken en met name priester Nkaai benadrukte het grote belang van behoud
van bomen, en als er bomen gekapt worden, om extra te planten.



Er is op diverse manieren aandacht besteed om te voorkomen dat er plastic of ander afval in het milieu
komt. Tijdens de picknicks hebben we het goede voorbeeld gegeven. Het was een vraag bij het spel:
“cross the line”. Priester Patrick had ook een aansprekend verhaal over een geit die een stuk plastic
op at en wat daarvan de gevolgen zijn.



We hebben verteld dat plastic hergebruikt kan worden, hetgeen in Nairobi reeds wordt gedaan.
Verbranden is ook een optie, maar wel met de nodige nadelen.



Eén van de Nederlandse jongeren heeft een verhaal gehouden over het belang van kringlopen, zoals
de kringloop van water.



We hebben enkele mensen blij kunnen maken met een Waka Waka lamp. Deze hadden we in
Nederland ingezameld bij familie en vrienden.

Besteding van het extra geld (zie bijlage 3b)
Betonnen vloeren
Er was meer geld opgehaald dan nodig voor het
waterproject. Wij hebben met de priesters
overlegd hoe dat extra geld het beste besteed
zou kunnen worden.
Tijdens ons bezoek in november hadden we
gezien dat veel lokalen en slaapzalen geen
betonnen vloer hebben. Dat is wel een
vereiste, want zonder zo'n vloer is het erg
stoffig of blubberig. Er zijn 9 lokalen en twee
slaapzalen voorzien van een betonnen vloer.
Afbeelding 9, een betonnen vloer verbetert het leefklimaat

Kwetsbare kinderen
Een ander deel van het project geld is besteed aan kwetsbare kinderen. De priesters ontfermen zich over
kinderen van zeer arme families en weeskinderen.
Het komt helaas voor dat meisjes van ca 13 jaar besneden worden en uitgehuwelijkd. Een aantal van hen
vluchten dan naar een parochie en de priester zorgt dan voor een veilige plek bij een school. Met het geld uit
Nederland kunnen weer een aantal kwetsbare kinderen gered worden. Meer informatie over kwetsbare
kinderen op bijlage 4.
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Evaluatie en vervolgstappen
Sterke punten van het project en de groep:


De twee kerkgemeenschappen waren een solide basis. Vanuit de kerken zijn we de jongeren gaan werven en
het was een ideaal platform voor de vele acties.



Het enthousiasme van de jeugd had tot gevolg dat mensen (en ook stichtingen) bereid waren veel te schenken.



Het sterke netwerk in Kenia (Priesters in bisdom Ngong) en de jarenlange projectrelatie met Stichting Share.



De jongeren hebben veel ervaringen opgedaan door een gevarieerd programma: samen werken, lesgeven,
kerkbezoeken, op bezoek in de dorpen, cultuur en sport

Leer- en evaluatiepunten


De jongeren hebben relatief weinig kunnen werken. Dat was een teleurstelling voor enkelen. Het graven van
geulen was lastig. We waren nuttiger bij de constructie van vloeren.



De betrokkenheid van de doelgroep in Ilmotiook was matig. Tegen priester Nkaai werd wel eens gezegd: “Betaal
ons maar voor het werk, want er is zoveel geld uit Nederland gekomen”.



De meeste Nederlandse jongeren waren matig gemotiveerd om de discussie aan te gaan met de jongeren in
Kenia over milieu, klimaatverandering en dergelijke.



Een groep van 25 is aan de grote kant.

Na de reis en verder
Enkele weken na de reis zijn alle jongeren gebeld door hun leider om te informeren hoe het met hen gaat. We
realiseren ons dat nazorg belangrijk is.
Op 26 september komt de hele groep bij elkaar en dan gaan we onder andere plannen maken hoe we onze
mooie ervaringen gaan delen in Nederland: kerken, scholen, serviceclubs, vrouwengroepen. Er wordt gewerkt
aan een film. Eén van de jongeren heeft concrete plannen om begin 2016 drie maanden naar Kenia te gaan.
Een herhaling met andere jongeren over enkele jaren is heel waarschijnlijk.

Voortgang in Ilmotiook/Kenia:
In de parochie van Mulot (Ilmotiook) is priester Nkaai vervangen door priester Matata. Via hem zullen we op
de hoogte blijven van de ontwikkelingen (en problemen) in Ilmotiook. Enige zorg omtrent de betrokkenheid
van de inwoners van Ilmotiook is er zeker. We houden de vinger aan de pols.
Nieuwe projecten zullen wellicht elders gestart gaan worden, zoals in de parochie waar Fr Patrick nu werkt;
Kajiado. Ook in Kilgoris zijn er goede mogelijkheden om mooie projecten uit te voeren. Daar werkt momenteel
een zeer betrokken priester Joseph Ngure. De mensen van stichting Share hebben een jarenlange ervaring met
de parochie en het ziekenhuis in Kilgoris.

Pieter Bijl,
voorzitter van Stichting Share en leider van jongerengroep, augustus 2015
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Bijlagen
Bijlage 1, Het leven in Ilmotiook: een doorsnee gezin
De inwoners van Ilmotiook leven van de landbouw. Ilmotiook is voor hen een voorzieningendorp met scholen,
kerken, winkeltjes en een kliniek. Bijna alle boeren families hebben een “gemengd bedrijf” . Ongeveer 60 %
van de producten is voor eigen gebruik en de andere 40 % wordt verkocht op lokale markten of aan handelaren.
We zoemen in op één gezin, genaamd Kibet. Zij vormen – met zeven kinderen – een modaal gezin. De oudste
(zoon van 18 jaar) heeft twee jaar middelbare school gevolgd en toen was er geen geld meer om verder te
leren. Hij verdient nu zijn inkomen met een taxi-brommer. De tweede (dochter 16 jaar) zit op een middelbare
school. De andere vijf kinderen gaan naar een basisschool. De basisschool begint op 4 jarige leeftijd met twee
jaren kleuterklas en duurt tot 14 jarige leeftijd (of ouder). De middelbare school duurt vier jaren.
Familie Kibet heeft een gemengd bedrijf met twee hectare land, waarop ze mais, aardappelen, bonen, kool,
uien en tomaten verbouwen. De veestapel omvat zes koeien, 25 geiten en 30 kippen. Het vee graast deels op
eigen land, langs de doorgaande weg en op een rotsachtige heuvel.
De producten die zij verkopen leveren ongeveer € 100,- per maand op. De kosten van zaad, kunstmest,
dierenarts, loonwerk en dergelijke zijn € 40,- en zo resteert er per maand € 60 voor het gezin.
De oudste zoon vervoert mensen op zijn brommer (10 cent per kilometer). Na aftrek van de kosten van zijn
brommer (rente, aflossing, onderhoud, brandstof en verzekering) resteert er ongeveer € 30,- per maand. Het
besteedbare inkomen van de familie Kibet komt daarmee op € 90,- per maand.

Hoe besteedt de familie Kibet deze € 90,- per maand?
Schoolgeld (1 kind op middelbare school en 5 op basisschool)
kleding
voedsel aankopen (o.a. Thee, suiker, zout)
huisvesting en meubilair
reizen (bus of brommertaxi)
ziekenfonds en medische uitgaven
communicatie (2 mobieltjes)
Harambee (is bijdragen voor projecten of mensen in nood)
diverse onvoorzien
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Bijlage 2, flyer van Samen voor Kenia (voor- en achterzijde)
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Bijlage 3a, herkomst van inkomsten
Impulsis te Utrecht (ICCO, Kerkinaktie en Edukans)
Actie op Katholieke basisschool de Cirkel te Amstelveen
Diakonie van de Protestantse Gemeente Heerhugowaard
Bijdrage van de 25 deelnemers (€ 250 per persoon)
Bijdrage van Stichting Share
Overige organisaties:
Hofstee Stichting te Almaar
Stichting Kook te Alkmaar (kringloopwinkel)
Molenaars Kinderfonds te De Rijp
Pater Jan Molenaar stichting te Tuitjenhorn
v.d. Hucht de Beukelaar stichting te Alkmaar
vereniging HVO te Heerhugowaard (kringloopwinkel)
totaal van deze stichtingen:
Diverse acties en giften van SamenvoorKenia (na aftrek van de kosten)
Totaal project Ilmotiook / SamenvoorKenia

€ 20.000
€ 20.000
€ 12.000
€ 6.250
€ 9.200
€ 5.000
€ 5.300
€ 5.300
€ 1.000
€ 2.500
€ 1.000
€ 20.100

Overzicht van acties: (duur actie periode: 13 maanden):
benefiet concert te Heerhugowaard (oktober 2014)
fruit plukken en fruit verkopen (vanaf oktober tot januari)
adopteer meters waterleiding: € 5,- per meter
de antieke kraan bedienen bij Kaeskoppenstad Alkmaar (juni 2014 en 2015)
zwarte Piet spelen
oliebollen bakken
Op de foto in oude kledij Midwinterfeest te De Rijp december 2014
Rommelmarkt te Heerhugowaard (april 2015)
diverse collecten in kerkdiensten / Afrikaanse kerkdienst
5 maal Afrikaans eten
hond uitlaten voor een oudere en gehandicapte mevrouw
hulp bij catering diverse evenementen en feesten
producten verkopen via Marktplaats
promotie van zonnepanelen (Stichting Noord Holland Zon)
tuin winterklaar maken
sierraden maken en verkopen / Keniaanse sierraden verkopen
taarten bakken
presentatie in een buurthuis en een avond over; ontwikkelingssamenwerking
Alle jongeren hebben een bijdrage geleverd aan de actie op de school te Amstelveen
Actie bij de Bodyshop
Benefiet concert te De Rijp. (juli 2015)
Onkosten van de acties:
inkoop fruit en andere levensmiddelen
kosten van 25 T shirts met logo Samenvoorkenia
hosting website en bankkosten
eten drinken bij diverse acties / vergaderingen
kosten van benefiet concerten
kosten van kaarsen voor de kerken in Kenia
onkosten armbanden
huur van kleding voor Midwinterfeest en zwarte Piet
ontbijt in de Rijp na terugkomst uit Kenia
Totaal onkosten van acties (betaald van de actie rekening)
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€ 180
€ 142
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€ 384
€ 62
€ 75
€ 180
€ 169
€ 1.427

€ 20.100
€ 30.140
€ 117.690
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Bijlage 3b, begroting project Ilmotiook en jongerenreis
Opgemaakt 15-5-2014, gerekend met een koers van 1 euro is 110 Ksh
bronbescherming
€
pomp en zonnepanelen
€
leidingnetwerk van 4,5 km
€
Kunststof opslag tanks op de heuvel bij de afnemers
€
educatie, diverse en onvoorzien
€
subtotaal water project

12.000
10.600
24.400
8.000
3.000

Reis- en verblijf kosten 15 Nederlanders
Totaal begroting
Overgemaakte bedragen naar Kenia:
voor de eerste fase (september 2014)
voor de leidingen, tank, pomp en zonnepanelen (mei 2015)
slot betaling voor reis en verblijf en overige (juli 2015)

€

58.000

€
€

15.000
73.000
ontvangen
Ksh
2.955.250
5.225.000
1.752.000
9.932.250

euro
€ 27.000
€ 50.000
€ 16.000
€ 93.000

Berekende gemiddelde koers: 9.932.250 / 93.000 = 106,8
Hierna reken ik met de gemiddelde koers van 106,8
Deze € 93.000 is in Kenia besteed aan:
bronbescherming
onderzoek en toezicht ingenieur
betonnen tank van 50 m3 bij de bron ondergronds
leiding naar een tappunt in het dal en afwerking tappunt
electriciteitgebouw, met zonnepanelen op dak en pomp
leidingen (4,5 km) en loodgieters werk, incl ingraven
betonnen tank op de heuvel van 50 m3
bomen planten bij de bron en een omheining
subtotaal water project

€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.975
3.558
9.305
3.940
9.848
22.921
9.270
876
69.693

€

69.693

Kosten van reis en verblijf in Kenia (€ 15,19 per persoon per dag)

€

5.317

vloeren in 9 lokalen en 2 slaapzalen

€

9.364

besteed aan kwetsbare kinderen in Kenia

€

7.491

nog op rekening van Fr. Nkaai

€
€

1.135
93.000

€
€

24.690
117.690

Vanuit Nederland betaald:
25 tickets KLM (€ 887,32 per ticket)
Visa 25 x € 40
toegang Masai Mara (betaald met credit card P. Bijl)
Totaal project
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Bijlage 4, informatie kwetsbare kinderen
.

“Zonder de hulp was ik nu getrouwd geweest en had ik 1 of 2
kinderen”
- Helen, 16 jaar, een Masai meisje -

Sinds 2007 hebben wij goed contact met de priesters Patrick Nkaai en San Sankale en
onderwijzeres Linah Robi. Zij ontfermen zich over kwetsbare kinderen. Meestal meisjes, maar het
kunnen ook jongens zijn die geen steun krijgen. Weeskinderen zijn ook kwetsbaar. Zij worden
meestal opgevangen door familieleden en/of weldoeners. Gelukkig zijn er in Kenia steeds meer
mensen die zich ontfermen over deze kinderen. Wij brengen graag een aantal van hun verhalen
onder uw aandacht.
Het verhaal van Jackline
In de buurt van Ilmotiook gingen we met Patrick
Nkaai naar de familie Chepkorir. De vader heeft
geen benen, het oudste kind is een albino en
geestelijk zeer beperkt. Het jongste kind is
kreupel. We kwamen voor hun dochter Jackline
(geboren 1996). Zij had haar verhaal op papier
gezet. Zo schreef ze:
“Ik ben geboren zonder anus. Ik ben 10 keer
geopereerd en heb nu een stoma. Mijn familie
kent veel problemen en is erg arm.”
Sinds Jackline een stoma heeft gaat het relatief
goed met haar. Ze heeft de lagere school
afgerond met goede cijfers. Tot nu toe kon ze niet
naar de middelbare school wegens geldgebrek.
Naar school gaan is voor haar erg belangrijk.
Doorleren betekent kans op een baan en een
betere toekomst.

Enkele feiten van de Masai en de Kuria:







De traditie schrijft voor dat meisjes op jonge
leeftijd (12 tot 14 jaar) besneden en
uitgehuwelijkt worden. De familie van het
meisje ontvangt dan de bruidsprijs (koeien,
geiten e/o schapen). Vrouwen moeten
gehoorzaam zijn aan de mannen.
Meisjesbesnijdenis is strafbaar in Kenia.
Tegenwoordig wordt het gedaan in het geniep.
Onderwijs in Kenia is kostbaar: Een jaar naar
een goede lagere school kost: € 100,- à € 150,
en een jaar middelbare school kost € 400 à €
600 (ter illustratie verkoop van een koe levert
ca € 170 op).
Er worden veel bijeenkomsten gehouden om
de mensen te overtuigen dat
meisjesbesnijdenis een slechte zaak is en dat
meisjes de kans moeten krijgen om door te
leren.

Het verhaal van Helen
Op 13 jarige leeftijd dreigde Helen, een ander kwetsbaar meisje, besneden en uitgehuwelijkt te
worden. Haar dappere moeder heeft dat weten te voorkomen en Helen werd tijdelijk opgevangen
door een weldoener. Die heeft haar in contact gebracht met Father Patrick Nkaai. Ze gaat nu naar de
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middelbare school in Mulot en hoeft daarvoor niet te betalen. Haar studieresultaten zijn erg goed,
zodat ze kans heeft om in aanmerking te komen voor een studiebeurs voor de universiteit. Haar vader
wilde haar uithuwelijken, maar nu, drie jaar later, is hij op andere gedachten gekomen: hij is trots op
zijn dochter. De moeder van Helen had tranen van ontroering op het moment dat ze de redder van
haar dochter (Fr. Nkaai) begroette.
De aanpak van Priester San Sankale
Priester San Sankale ondersteunt 15 à 20 jongeren die goed kunnen leren, maar geen geld hebben
om school en het levensonderhoud te betalen. Die steun begint meestal tweede helft basisschool
en gaat door tot een HBO of universitaire opleiding is afgerond. Hij sluit een contract met de
jongeren; hij verlangt maximale inzet en discipline.
Tijdens de vakanties komen de jongeren bij hem om de studieresultaten te laten zien. Ze moeten
meehelpen bij het werk (scholen
“Ik ben 9 jaar oud en zit in de eerste klas. Mijn beide
bouwen, in de tuin werken e.d.) en ze
ouders zijn overleden en ik heb 3 zussen en 8 broers.
krijgen tijdens de vakantie extra bijles,
Ik woon bij familie en ben afhankelijk van enkele
alles gericht op de hoogste cijfers.
weldoeners. Problemen zijn: armoede, honger,
Leerlingen die de middelbare School
onzekerheid en gebrek aan werk.”
afsluiten met gemiddeld een 8,5 of meer
komen in aanmerking voor een
studiebeurs van de overheid. Zonder die beurs
is eenAmos
universitaire
onbetaalbaar.
Schreef
Kiprono opleiding
samen met
zijn onderwijzeres
Het verhaal van Christel
Christel verloor haar beide ouders toen ze nog op de basisschool zat. Haar broers wilden haar laten
besnijden en uithuwelijken toen ze 13 jaar was. Via de plaatselijk ‘Smal Christian Community’ kwam
Christel in contact met priester San.
“Als jullie dat meisje besnijden, dan meld ik het bij de politie en komen jullie in de gevangenis.”

Aldus priester San, die aangeeft dat de overheid er echt werk van maakt om de daders van meisjes
besnijdenis op te sporen en straffen. San heeft voor haar een studiebeurs aangevraagd bij een
Keniaanse Bank en die beurs is ook verstrekt. Christel zit nu op een Middelbare kostschool en tijdens
de vakanties verblijft ze op de missie bij San en krijgt daar extra bijles.
Trots op behaalde successen
Bij het eindexamen van de basisscholen in november 2013 haalde een door San gesteunde jongen genaamd Eliot – de tweede plaats van de ruim 20.000 leerlingen in Narok County die dat examen
deden. San was apetrots op hem. Enkele jaren daarvoor dreigde Eliot van school te moeten
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vanwege grote problemen in het gezin. De school van San eindigde vijfde van de ruim 600 scholen
in de county.
San ondersteunt ook kwetsbare jongeren die minder goed kunnen leren: Zij krijgen werk op de
missie en San betaalt dan kosten van een vakopleiding of een rijbewijs, zodat ze kansen hebben op
de arbeidsmarkt.
Basisscholen van de kerken krijgen geen geld van de overheid en de ouders betalen schoolgeld.
Ongeveer 10 tot 30 % van de ouders/voogden kunnen dat niet opbrengen en toch mogen de
kinderen naar school. Dat wordt deels gefinancierd door weldoeners binnen Kenia en deels met
giften van particulieren uit westerse landen. Voor de priesters maakt het niet uit of het kwetsbare
kind katholiek, protestant, moslim of niet kerkelijk is. Zij kijken alleen naar de omstandigheden van
het betreffende kind. Helaas moeten ze kinderen (met pijn in het hart) teleurstellen door gebrek
aan geld.
Het verhaal van Linah Robi
Linah Robi is een onderwijzeres die drie keer haar opleiding heeft moeten onderbreken vanwege
gebrek aan geld en/of tegenwerking van haar familie. Haar familie behoort tot de stam de Kuria
(zuidwest Kenia) en die stam is erg
“Ik heb emmers vol met tranen gehuild omdat ik
traditioneel. Linah heeft intussen
niet naar school kon”
meerdere meisjes gered en een kans
gegeven om hun opleiding voort te zetten.
Zij is een 'rolmodel' voor meisjes van haar
- Linah Robi, een Kuria stam. Met haar redder (fr. Joseph Matiko) en met enkele andere vrouwen van haar stam is zij een
stichting aan het opzetten om meer meisjes te redden.
Het inspirerende verhaal van Kakenya Ntaiya
Kakenya Ntaiya heeft een school opgezet speciaal voor Masai meisjes in Enosaeen (nabij Kilgoris).
Tijdens de vakanties organiseert zij weerbaarheidstraining voor Masai meisjes en wij waren aanwezig
bij de feestelijke afsluiting. Na haar Highschool is zij naar Amerika gegaan om daar te studeren. Op
www.kakenyasdream.org vertelt zij haar aangrijpende levensverhaal vol met tragiek en dromen van
een betere toekomst. Zij krijgt haar financiële steun vanuit Amerika.
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