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Verslag Keniareis 20 oktober – 3 november 2017 

Samenvoorkenia.com organiseert projectreizen naar Kenia.   

Deze keer waren 14 senioren de gelukkigen.  

Wij zijn eerst bij Fr. San geweest. Hij 
woont in Enoosupukia nabij Sakutiek 
(B). Bij hem is het koud, vochtig, 
groen en vruchtbaar. 

We hebben een kort bezoek gebracht 
aan de Parochie van Mulot. Daar is 
het waterproject van de jongerenreis 
2015 (Ilmotiook).  

We waren een week in Kilgoris (C) bij 
Fr. Joseph. In Kilgoris is onze liefde 
voor Kenia ontstaan. Daar is ook het 
ziekenhuis welke een tweede leven 
krijgt. 

De laatste vier dagen was de groep 
van 14 mensen in Kajiado (A) bij Fr. 
Patrick.   

 

 

The Fathers zijn gouden mensen: 

We hebben met Fr. San een hechte band sinds 2007. Hij is dankbaar omdat hij goed onderwijs heeft 

gekregen, dankzij de missionarissen en zijn ouders. Het is zijn passie dat de kinderen van nu ook de 

kans krijgen om goed onderwijs te volgen.  De twee andere fathers kennen we iets korter, maar ook 

zij zijn onze vrienden en goede projectmanagers. 

Fr San (21-3-1969) is de 

“accountant”, maar ook een 

komiek. 

Fr. Patrick (28-4-1972) is “Mr. 

opgewekt”. Hij is een kanjer in het 

onthouden van namen. 

Fr. Joseph (25-4-1972) is “de 

denker” en een goede golfspeler. 
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Impressies van de reis: 

De eerste dag in Kenia reisden we 
van Nairobi via Naivasha naar een 
kleine plaats hoog in de heuvels 
(Enoosupukia). 

Onderweg zagen we wel vijf 
verschillende soorten dieren. De 
giraffes zijn indrukwekkend mooi. 

We hebben de Masai bezocht die 
daar tijdelijk met hun vee verbleven.  

Zaterdag was het super regenachtig. 
We waren letterlijk en figuurlijk “in 
de wolken.”Toen we strandden met 
de auto’s hadden we direct leuk 
contact met de mensen van dat 
dorp. We zijn verder gaan 
lopen/glijden naar de school in 
Sakutiek. 

 

 

 

 

Het was 
zaterdagmiddag 
en de vakantie was 
al begonnen, maar 
de kinderen waren 
allemaal naar 
school gekomen 
om voor ons te 
dansen en zingen. 
We kregen 
allemaal een rood 
Masai deken. Dat 
is ideaal om je te 
beschermen tegen 
de kou of het stof. 
Tevens voel je dan 
één van hen. 
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Zondag was er een bijzondere kerkdienst. De parochie kent ca. 20 buitenposten. Van iedere 
buitenpost waren er enkele vertegenwoordigers. Eén voor één kwamen de mensen van de 
buitenposten naar voren en werd er gezegd hoeveel geld ze in het jaar opgehaald hebben. 
Wij hebben ook ons steentje bijgedragen. Dat geld is voor het salaris van de priester (€ 100 
per maand) en voor de projecten van de kerk, zoals de school in Sakutiek. 

 

 

 

De slotavond bij fr. San was 
supergezellig. Er werd een 
geit geroosterd. De docenten 
van de school werden 
uitgenodigd. Er was geen 
stroom, maar we hadden wel 
ons disco. 

 

 

 

 

Alle dagen begonnen met een heerlijk ontbijt met veel vers fruit. We gingen op bezoek bij de 
scholen en daar werden we super hartelijk ontvangen. Veel leerlingen waren speciaal voor 
ons gekomen. Overal moesten we ons voorstellen en enkele van ons mochten speechen. 

 

We hebben onze spullen 
(leesboeken, mutsen, 
onderbroekjes, spelletjes, 
ballen, badminton,  schriften, 
pennen etc.) uitgedeeld. Dat 
werd goed ontvangen. De 
docenten brengen de cadeaus 
naar een veilige plaats. 

Els had enkele jaren terug op 
een school schommels 
gegeven en die werden nog 
steeds intensief gebruikt. 
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De mensen in Kenia 
weten prima hoe het 
werk gedaan moet 
worden. Met weinig 
gereedschap 
realiseren ze veel. Ze 
zijn gezond en 
ondernemend. 

 Toch hebben wij per 
persoon zo’n 5 à 15 
uren gewerkt 
gedurende deze reis. 
Dat betrof verven van 
een schoolgebouw, 
beton vlechten, water, 
zand en stenen 
aanvoeren, cement 
maken, metselen, 
beton vlechten, een 
afdeling van het 

ziekenhuis schoonmaken en de grond egaliseren bij een nieuw gebouw. Het is een mooie 
ervaring om samen met Kenianen te werken. 

 

 

We begonnen onze reis in 
het groene vruchtbare 
gebied bij Fr. San. We 
eindigde 250 km zuidelijker. 
Daar was het dor en droog. 
Veel dieren gingen door 
gebrek aan water en 
voedsel. Er werd hooi en 
zelfs witte kool aan de 
Masai verkocht, zodat ze 
hun vee in leven konden 
houden. 

 Fr Patrick had mais 
ingekocht en wij mochten 
dat uitdelen aan de mensen. 
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 Het bezoek aan een Masai Kraal was heel 
indrukwekkend. Mama woont in de Kraal met 
haar negen zonen, hun vrouwen en haar 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Al met al 
ca. 100 mensen. 

Enkele schoondochters leefden traditioneel, 
terwijl andere vrouwen van de Kraal goed 
Engels spraken en werkte als onderwijzeres of 
verpleegster. Wat ze gemeen hebben is dat ze 
trots zijn op hun cultuur. 

 

De schoolprojecten: 

In Kenia gaan er ca. 17 miljoen kinderen naar 
een bassischool, op een totale bevolking van ca. 
48 miljoen mensen. De Basisschool is van 4 t/m 
14jarige leeftijd.  De basisscholen van de 
overheid zijn gratis, maar de kwaliteit van het 
onderwijs is zeer matig en daarmee de kans op 
goed vervolgonderwijs gering.  

De kinderen van rijke ouders gaan naar privéscholen. Deze scholen zijn opgezet door 
ondernemers (met een winstoogmerk). Per maand moet er € 40 à € 100 per kind aan 
schoolgeld betaald worden.   

De scholen van de kerken zijn gericht op de gewone mensen (middenklasse). De ouders 
moeten wel betalen, maar het is goedkoper dan de zakelijke privéscholen. Indicatie van het 
schoolgeld per kind per maand: 

• Kinderen die thuis wonen (Ze krijgen twee maaltijden op school): € 15,- à € 25,- 

• Kinderen die intern zijn op school (maandag t/m vrijdag) betalen:  € 25,- à € 40,- 

Van het gezinsinkomen van veel gezinnen gaat minstens 50 % op aan schoolgeld. Dat doen 
de ouders met liefde en uit overtuiging want “onderwijs de sleutel is voor een betere 
toekomst”.  

De scholen van de kerken zijn kwalitatief (bijna) gelijk aan de dure privéscholen. De 
Kerkscholen zijn beduidend goedkoper dan privéscholen, omdat; 

1. Kerkscholen hebben geen winstoogmerk/geen dure directeur. 
2. De kerkscholen worden gedragen door de lokale gemeenschap. 
3. De Fathers en hun staf zijn super gemotiveerd om goed onderwijs te geven. 
4. Dankzij de bijdragen van westerse donoren de eerste fase van de school. 

In de Parochie Kilgoris (zo groot als de provincie Utrecht) troffen we 10 jaar geleden een 
rendabele school aan in Kilgoris. In het dorp Enoosaen was Fr. San begonnen met een school 
bestaande twee kleuterklassen.  De school in Enoosaen is nu een winstgevende school met 
ca. 300 leerlingen. 
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In ons verslag van 2007 schreven we dat de lokale gemeenschap in Poroko al heel vaak aan 
San had gevraagd: “Help ons AUB hier een school te starten, want veel jongeren hebben hier 
geen perspectief en er wordt vaak gevochten (met geweld) om land.”  Met een school krijgt 
de jeugd perspectief en ze leren op een andere manier om te gaan met conflicten. Fr. San 
had toen geen geld om te voldoen aan dat verzoek. 

In december 2013 heeft stichting KOOK € 7.500 overgemaakt. Op 1 mei 2014 werd de school 
(7 lokalen en andere gebouwen) geopend en nu ruim drie jaar later is er een volwaardige 
school met 10 klassen; 2 jaargangen kleuters en 8 jaargangen bassischool. Totaal aantal 
leerlingen in Poroko is 200, d.w.z. gemiddeld 20 leerlingen per klas.  

Zodra er meer dan 16 (betalende) kinderen per klas zijn, wordt er winst gemaakt. Die 
winst wordt gebruikt voor uitbreiding/verbetering van de betreffende school. Als de 
school goed door de startfase komt, kan het op eigen kracht verder ontwikkelen. 

De school in Nkararu bestaat nu 8 jaren, maar haalt met moeite de 16 leerlingen per klas. 
Deze school is alleen te voet bereikbaar. De mensen in deze regio zijn arm.  Financieel kan 
die blijven bestaan omdat winsten van de drie andere scholen van de parochie Kilgoris ten 
dele gebruikt worden voor het exploitatietekort van deze school in Nkararu. Op deze manier 
krijgen de arme kinderen van Nkararu ook een kans. 

Eerder heb ik aangegeven dat er voor alle kinderen op kerkscholen schoolgeld betaald moet 
worden. In werkelijkheid ligt het iets anders: Er zijn kinderen die minder of niets betalen als 
blijkt - uit een grondig onderzoek - dat de ouders of andere familieleden het echt niet 
kunnen opbrengen. Er is een grote mate van solidariteit. 

Fr. San heeft zich van 2005 tot 2015 ingezet voor de scholen in Kilgoris. Toen hij begon in 
Kilgoris was er in deze Parochie één Katholieke school met ca. 250 leerlingen en bij zijn 
vertrek waren er vier scholen met in totaal ca. 1200 leerlingen. Daar mag hij trots op zijn. 
Wij zijn dankbaar dat we hem hebben mogen ondersteunen. 

Enoosupukia aan de voet van het Maugebergte: 

Fr. San is overgeplaatst naar de parochie Enoosupukia, want daar moet nog veel gebeuren 
aan de ontwikkeling van het onderwijs.  

 

Het is een multifunctioneel gebouw: huisvesting fr. San (ca. 20 %), directiekamer, huisvesting enkele 
docenten en opvang van kwetsbare meisjes. Wij hebben hieraan € 14.000 bijgedragen. 
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Fr. San verhuist (in december) van Enoosupukia naar Sakutiek, want Enoosupukia ligt in een 
natuurpark. Fr. Sankale wil dicht bij zijn mensen zijn en dat is in Sakutiek. Sakutiek ligt 
centraal in zijn parochie. Zijn parochie is zo groot als de Provincie Utrecht. 

Tot halverwege de jaren negentig was het rond Enoosupukia heel dicht bevolkt, maar toen 
heeft de overheid ingegrepen. De boeren hadden illegaal de bomen gekapt en dat had 
negatieve gevolgen voor de regenval en de bodem. De overheid heeft gekozen om het 
gebied terug te geven aan de natuur. Een deel is beplant met bomen en in een ander deel 
mogen de Masai enkele maanden per jaar komen met hun koeien en schapen.  

Bij de komst van Fr. Sankale in april 2015 waren er 20 leerlingen op de school in Sakutiek. Nu 
zijn er ca. 130 en over enkele jaren zullen het er ruim 300 leerlingen zijn.  Als de school zich 
volledig op eigen kracht zou moeten ontwikkelen, zou het ca. 25 jaren duren voor de school 
in Sakutiek 300 leerlingen bereikt. Met onze steun geven we een impuls en duurt het ca. zes 
jaren.  

Let wel: Wij leveren een belangrijke bijdrage, maar het is en blijft een project van Fr. San, 
zijn staf en de lokale gemeenschap. Zij trekken de kar, wij geven belangrijke duwtjes in de 
rug geven. 

 

Een nieuwe school voor de Masai in het droge Kajiado: 

Ongeveer 15 kilometer 
ten Zuiden van Kajiado 
wordt een nieuwe 
Katholieke school 
gebouwd. Fr. Patrick 
kiest voor stenen 
gebouwen die lang 
meegaan en ook zorgen 
voor betere 
omstandigheden. We 
hebben daar geholpen bij 
het cement maken, 
metselen en 
betonvlechten. 

The Chief en Pieter zijn 
trots op het resultaat. 

 

De politiek in Kenia: 

Om de vijf jaren zijn er verkiezingen in Kenia. Dat geeft vaak onrust. Sinds 1964 heeft Kenia 
vier presidenten gehad. Drie van hen behoorde tot de grootste stam de Kikuyu. Dat geeft bij 
anderen het gevoel dat ze achtergesteld worden. Het politieke gesteggel is met name op 
landelijk niveau. Op plaatselijk niveau (genaamd a County) werkt de democratie wel. 



8 
 

Onze vrienden (de Fathers) zeggen tegen hun mensen: “Steek je energie in het netwerken/ 

lobbyen bij de County en maak je niet druk om dat gedoe tussen presidentskandidaten. Wat 

er beslist wordt in de County is veel belangrijker voor jullie.”  

De opponenten bij de verkiezingen (Kenyatta en Odinga) hebben geen wezenlijk verschil van 

inzicht over de politiek/economie. Het lijkt puur een kwestie te zijn van; “Wij <->Zij” “Ajax <-

> Feyenoord” of Katholiek versus Protestant zo’n 50 jaar terug in Nederland.  Hoe vaker 

Odinga en zijn mensen verliezen, des te grimmiger/onvoorspelbaarder zij worden. Politieke 

demonstraties trekken steeds vaker relschoppers/hooligans aan. Dat verschijnsel kennen we 

in Europa ook. 

Het nieuws van de rellen rondom de verkiezingen ging de hele wereld over. Dat er in Kenia 

ook veel goed gaat, dat komt niet op TV of in de krant. Daarom zijn wij de boodschappers 

van het “goede nieuws”. 

 

 

 

De balans opmaken na 10 jaar actief in Kenia: 

Laten we beginnen met de verbeteringen: 

1. De economie groeit met ca. 6 % per jaar. De middenklasse groeit (en die mensen zijn 

de dragers van de maatschappij.) 

2. De wegen zijn beter (of minder slecht) geworden. Er komen mooie asfaltwegen bij, 

met name rond Nairobi. 

3. De lokale overheid (County’s) investeren in voorzieningen, zoals klinieken, wegen en 

scholen. De lokale democratie is sterker geworden. 

4. De sterfte door Malaria neemt af, met name dankzij acties om muskieten netten te 

verstrekken. 

5. Er is een flinke afname van het percentage meisjes dat besneden en uitgehuwelijkt 

wordt. Daardoor maken meer meisjes de middelbare school af. 

6. Mensen met HIV krijgen medicijnen van de overheid en kunnen overleven. Ze 

worden ook steeds beter geaccepteerd. 

7. Mensen met een beperking krijgen steeds meer kansen om mee te doen op school 

en in de samenleving. Als ze solliciteren bij de overheid, krijgen ze een 

voorkeursbehandeling. 

8. Er is nu een onderwijsherziening gaande met onder andere als doel; meer aandacht 

voor vakonderwijs (LTS/MTS) 

9. De kindersterfte daalt. Steeds meer gezinnen kiezen voor 2 à 4 kinderen. 

10. Steeds meer jongeren gaan werken als ZZP’er, bijvoorbeeld met een  brommertaxi. 

11. Kenia gaat heel snel met mobiel geld (Mpeza). Met je mobiel kun je geld overmaken, 

opnemen, sparen, lenen en nu ook betalen. 

12. Kenia is schoner geworden, met name door het algehele verbod op plastic tasjes, wat 

in augustus van kracht is geworden. De maatregel heeft draagvlak bij de bevolking. 
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Wat gaat er nog niet goed: 

1. De lucht in de grote steden is ernstig vervuild. Daar wil je niet zijn. 

2. Het politieke gesteggel (met name bij presidentverkiezingen om de 5 jaren) is slecht 

voor de economie van het land. 

3. De Staatschuld is flink  toegenomen. Dat is een claim op de toekomst. 

4. Artsen, docenten en verplegers (in dienst van de overheid) hebben langdurig 

gestaakt.  

5. De gevolgen van klimaatverandering zijn ook in Kenia goed merkbaar. In Kajiado was 

er sinds april nauwelijks regen gevallen.  

We hebben; gewerkt, gesport, spelletjes gedaan, gedanst, gezongen, 
kinderen geknuffeld, gespeecht, veel mensen ontmoet,                                   

wilde dieren gezien  en bovenal veel gelachen. 

 

 

Kees Vlaar, Marianne Bloedjes, Cobi Bergsma, Freeke Molenaar, Jeannette Klercq, Janni Boes 
Joke Kranenburg, Els Vlaar, Rob en Els de Visser, Sietse Klercq, Bart Molenaar, Jan Bergsma 
en Pieter Bijl (verslag) 

Op www.samenvoorkenia.com staan meer verhalen en informatie over de reizen. Wilt u 
meer weten over onze stichting: www.stichtingshare.org. 


