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INFORMATIEBRIEF AAN DE 

VRIENDEN VAN HET KITALE AIDS PROGRAMME 

               

Kitale, 9 april 2013 

Beste mensen,  
 
Alweer twee maanden terug uit Nederland wordt het de hoogste tijd om weer eens te schrijven!  
Zoals jullie misschien weten, liep dit verlof behoorlijk anders dan verwacht toen de feestelijke 89e 
verjaardag van mijn vader werd gevolgd door zijn ruim twee maanden durende verblijf in zieken- en 
verpleeghuis ten gevolge van een dubbele longontsteking. We vinden het allemaal geweldig dat hij 
inmiddels weer thuis is en dat hij het goed maakt! Ik was erg blij om tijdens deze erg spannende en 
drukke periode thuis te zijn, maar ik vind het natuurlijk wel jammer dat ik hierdoor velen van jullie 
niet heb kunnen ontmoeten.  
 
Laat ik deze brief met het goede nieuws beginnen: 
Allereerst is er jullie prachtige reactie op onze noodkreet van afgelopen september 2012. Het is 
gelukt! We hebben precies op tijd het fondsengat van € 7.500 kunnen dichten!! Namens allen in ons 
programma heel veel dank daarvoor aan ieder die dit mogelijk heeft gemaakt.  
 
Dit mooie feit heeft er bovendien voor gezorgd dat wij een nieuw contract met Impulsis (Edukans, 
ICCO en Kerk in Aktie) konden sluiten. Net als vorig jaar is daarbij de regel 1/3 - 2/3 van toepassing, 
wat betekent dat Impulsis een bedrag van € 16.667 bijdraagt en dat onze Stichting € 33.333 bij elkaar 
moet brengen. Inmiddels zijn ook voor dit nieuwe contract al verschillende goede gaven 
binnengekomen, sommige zelfs dankzij intensieve acties. Veel dank voor deze mooie start!  
 Bovendien kwam het geweldige nieuws dat een anonieme donateur een belangrijk resterend deel 
van onze totaalbegroting, dat niet onder het Impulsis contract valt, voor zijn rekening heeft genomen. 
Dit heeft ons nog meer hoop, moed en energie gegeven om onze activiteiten in het komende jaar 
goed uit te voeren.  

 
Toen ik begin februari terug kwam in het warme bad van een zomers Kenia 
trof ik ons programma in volle actie aan. Iedereen had heel toegewijd lange 
dagen gemaakt om zowel programma-activiteiten als studies succesvol uit te 
voeren.  
 
 
Op 26 maart deed Shakila (assistent coördinator) een extra duit in onze ‘goed 
nieuws zak’ toen zij beviel van een gezonde (derde) zoon, Shabir geheten.  
 

 
Joseph kan ieder moment voor de vijfde keer vader worden...  
 

http://www.aidskitale.com/
mailto:kapfriends@gmail.com
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 Verheugend nieuws uit Nederland: Enkele prominente mensen, die achter de doelstellingen van 
ons werk staan, hebben zich bereid getoond om een Comité van aanbeveling te vormen. Een extra 
steun in onze rug, die moed en vertrouwen geeft. Meer hierover in de volgende Vriendenbrief. 
 
Grote zorgen 
Helaas is er niet alleen vrolijk nieuws te melden. 
 Toen ik eergisteren in Kisumu twee HIV positieve goede vriendinnen bezocht, bleken zij zich grote 
zorgen te maken. Beiden gebruiken al een jaar of tien (gratis) Aidsremmers. Ondanks hun schamele 
omstandigheden en broze gezondheid is het hen door middel van dapper doorvechten gelukt om hun 
gezin bij elkaar te houden en iedere dag wat eten op tafel te toveren. Dit keer vroegen ze mij echter 
bedrukt of het waar is dat zij binnenkort zelf hun dure aidsremmers zullen moeten betalen. Dat, 
weten ze, zou zelfs met hun kracht een brug te ver zijn.     
 In Kitale stellen vrijwilligers en HIV seropositieve cliënten ons dezelfde angstige vragen. Velen 
worstelen nu al met toenemend gebrek aan eten en medicatie voor terugkerende ‘gewone’ infecties. 
Inderdaad zijn in de afgelopen tijd de diensten van AIDS organisaties teruggeschroefd in verband met 
vermindering van fondsen. Testen op HIV is in onze streek om onduidelijke redenen al enkele weken 
niet meer mogelijk in verband met niet voorhanden zijnde test kits.  
 Ook de zojuist verschenen ‘Kenya National AIDS Epidemic Update 2012’ vertelt hierover. Hierin 
staat dat 80% van Kenia’s HIV uitgaven in 2008-2009 (zo’n 531 en een half miljoen Euro) is betaald uit 
internationale hulpverlening. Het rapport vermeldt ook dat toekomstige AIDS fondsen in toenemende 
mate onzeker zijn vanwege veranderende prioriteiten van donors en de wereldwijde financiële en 
economische problemen. Bovendien wordt vermeld dat uitgaven voor HIV preventie sterk dalende 
zijn. En dat terwijl het landelijk HIV percentage niet minder wordt!  
 Zou het werkelijk kunnen gebeuren dat er zelfs niet meer op HIV getest kan worden?  
En dat voor de half miljoen Kenianen die aidsremmers gebruiken, het letterlijke einde nu in zicht is? 
 

Bang, blij en bitter  

Op zaterdagmorgen 9 maart werd ik om 6 uur gewekt door luid vuvuzela getoeter, gevolgd door een 
snel aanzwellend geschreeuw in de drukbevolkte volksbuurt achter mijn huis. "O nee", dacht ik 
verschrikt, "daar gaan we weer!" Juist nu het in de week wachten op de uitslag van de verkiezingen 
van 4 maart uiterlijk meestal rustig was gebleven. Maar nee, gelukkig bleek het feestgejoel te zijn van 
de partij die volgens de verkiezingscommissie de meeste presidentsstemmen had vergaard.  
De daarop volgende drie weken waren zonder meer spannend:  
Het bleek dat men in grote mate stamgericht had gestemd. Dit leidde in ons multi-etnische district 
soms tot ernstig ‘tribaal verliezer tarten’. De verliezende partij claimde dat er op grote schaal fraude 
was gepleegd en riep luid om gerechtigheid: "Geen gerechtigheid, geen vrede!" Gelukkig besloot men 
niet over te gaan tot geweld, maar tot een poging om recht te halen bij het vernieuwde hoogste 
gerechtshof in het land. Sommige mensen bleken onbehouwen en gevaarlijk praten gemakkelijker te 
vinden dan nadenken. Anderen vroegen (en vragen) zich met bezwaard hart af in wat voor een wereld 
hun kinderen geboren zijn. De situatie wordt nog verder gecompliceerd, omdat er ook binnen de 
winnende partij serieuze etnische spanningen zijn: Men is de onverwerkte trauma’s van de 
voorgaande jaren nog niet vergeten. Goddank, heeft ook na de omstreden uitspraak van het 
hooggerechtshof op 30 maart de vrede standgehouden en heeft geen van de politieke leiders de 
‘startknop Geweld’ ingedrukt.  
 

Gek van Geld 

Net zoals wij in ons dagelijkse werk ervaren, bleek ook uit de politieke campagnes dat heel veel 
mensen ‘geld-gek’ zijn. Veel kandidaten reisden rond met grote zakken geld dat her en der werd 
rondgestrooid: Letterlijk net als pepernoten met Sinterklaas. En veel mensen vonden dat geweldig: 
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 "Het geld komt langs" werd er geroepen wanneer een politieke kandidaat in zijn of haar dure auto 
langsreed. Het ging doorgaans om 50 of 100 Kenya Shillings (½ of 1 Euro) per persoon, en maar weinig 
mensen vroegen zich af waar al dat geld eigenlijk vandaan kwam. Of in hoeverre het hen hielp.  
  
De presidentiële winnaars hebben nu beloofd dat binnenkort alle 1e klas lagere schoolkinderen in het 
land een gratis laptop zullen krijgen. En dat er goedwerkende elektriciteit zal zijn.  
 De 47 nieuw gekozen gouverneurs van de onder onze nieuwe grondwet geboren counties en de 
inkomende parlementariërs hebben geklaagd dat hun maandsalarissen van respectievelijk 6.407 en 
5.325 Euro schandalig laag zijn. Zij dreigen het grondwettelijke salarissencomité af te zullen zetten, 
omdat deze zeggen dat dat geld er niet is. (Ter vergelijking: Het hoogste bruto maandsalaris in ons 
programma is 300 Euro).   
 
Vredesbijeenkomsten & Hoop 

In de oplopende spanningen van de afgelopen weken hebben wij besloten om zoveel mogelijk van 
onze steentjes bij te dragen om tenminste algemeen geweld te helpen voorkomen. We hebben 
hiertoe met onze vrijwilligers en invloedrijke personen uit de ‘heetste buurten’ een achttal daglange 
bijeenkomsten georganiseerd.  
 In de eerste helft kon men in verschillende groepen, onder leiding, zijn of haar hart luchten.  
In de tweede helft leerden we over het belang van de balans tussen gerechtigheid, waarheid, 
genade/vergeving en geweldloosheid voor het bereiken van vrede.  
Ook heeft één van onze theatergroepen spontaan in wijken waar de spanning erg hoog was, speciaal 
bedachte voorstellingen gegeven.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 

 
Ervaringen delen over                        … en leren over Gerechtigheid, Waarheid,  
de moeilijke gebeurtenissen …                   Genade, Vrede en de nieuwe grondwet 
 

                                             
Vredestheater door jongerengroep in Kipsongo 
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Dit sloeg enorm aan. Een paar commentaren uit de evaluatiepapiertjes van onze deelnemers:            

 "Veel dank aan KAP voor het initiatief voor deze bijeenkomsten!"  
 "Het was erg gezond om in deze gemengd etnische en politieke groep in vrede van gedachten te  
   kunnen wisselen"  
 "We hebben steeds onze gevoelens moeten onderdrukken en het deed ons erg goed om ze      
        vandaag te kunnen uiten"  
 "Ik was altijd heel fel in het uiten van mijn politieke voorkeur, maar heb vandaag gezien dat dat de  
   vrede kan verstoren"  
 "Nooit meer terug naar het Kenia van 2008"  
 "We moeten goed voor ons land Kenia zorgen" 
 "Geweld leidt tot geweld en maakt het erg moeilijk om aan gerechtigheid te kunnen werken. We  
   hebben vrede nodig"  
 "Het was te kort. Meer van deze workshops voor ons, gewone buurtbewoners!" 
 "Ik heb geleerd dat vrede begint met jou en mij"  
 "Ik wil dit ook in mijn eigen (etnische) gemeenschap ter sprake brengen" 
 "Jullie hebben mij laten realiseren dat je kunt besluiten om het aller-donkerste idee in een lichte   
        te veranderen".  
 
Tenslotte wijs ik u nog op de mogelijkheid ons jaarverslag 2011-2012 in te zien. Wie geïnteresseerd is 
kan het opvragen bij:  mwvanerkel@kpnplanet.nl 
 
Sinds twee maanden hangt er in ons kantoor een poster met een oud Hasidisch verhaal. De vraag 
wordt gesteld: "Hoe weet je wanneer de dageraad is aangebroken, wanneer de nacht is afgelopen en 
de dag begint?" De wijze leraar antwoordt tenslotte het volgende: "Het is dan, wanneer je in het 
gezicht van een ander mens kunt kijken en je genoeg licht in je hebt om je broer of zus te herkennen. 
Tot dan is het nacht, en leven we nog steeds in het donker. Laten we bidden voor het licht. Het is de 
vrede die de wereld niet geven kan". 
 
Met nogmaals veel dank voor jullie interesse en meeleven en alle beste wensen!  
 
Jacinta 
 

Bezoek ook onze website - www.aidskitale.com 
Nieuw: Comité van Aanbeveling 

 
 

Jacinta van Luijk - Kitale AIDS Programme - P.O.Box 371 - (30200) Kitale - Kenya (Oost Afrika) 

E-mail adres (zowel programma als persoonlijk): kitaleaidsprogramme@gmail.com 

 
 

 

Donaties zijn welkom op: bankrek.nr: 5160239  (NL37INGB0005160239) t.n.v. STG VRIENDEN KITALE AIDS 

PROGRAMME, Den Haag  of  nr. 1066957 (NL52INGB0001066957) t.n.v. MILL HILL MISSIEHUIS OOSTERBEEK 

t.b.v. "Kitale AIDS Programme"  of  t.b.v. "Jacinta van Luijk" (voornaam voluit). Alle ANBI erkend. 
 

 

     ons werk wordt gesteund door        

mwvanerkel@kpnplanet.nl
http://www.aidskitale.com/
mailto:kitaleaidsprogramme@gmail.com

