
         

 

Vriendenbrief  september 2014 

       

1 1 

               Stichting Vrienden van het          
                Kitale  AIDS  Programme 

                                                                                                      
   

       

                                     Secretariaat: Hofweg 2, 2631 XE Nootdorp Tel: 015-8891806 

Website: www.aidskitale.com                                                                                 E-mail: kapfriends@gmail.com 
 
 

                INFORMATIEBRIEF AAN DE 

   VRIENDEN VAN HET KITALE AIDS PROGRAMME 
                

     Kitale, 3 september 2014   

Beste mensen, 
 

Het is ongelooflijk zo snel als dit jaar voorbij is gegaan: Het is de hoogste tijd voor een nieuwe brief! 
 

Activiteiten 
We zijn goed tevreden over het werk dat in het afgelopen jaar door onze stafleden en vrijwilligers 
is verzet. Enkele cijfers: 

Er zijn 5 zesdaagse workshops gehouden, 5 driedaagse workshop, 79 eendaagse refresher 
workshops, 132 mini-oefenlessen-bijeenkomsten (micro-teachings), 62 door KAP begeleide 
voorlichtingsbijeenkomsten door de vrijwilligers, vele meer onbegeleide sessies en AIDS 
educatieactiviteiten, 7 diplomeringen en 1 Field Day met 23 voorbereidingsbijeenkomsten, 
inclusief voorlichtings presentaties in de buurten. Er zijn eveneens vele grote en kleine 
mobilisatie bijeenkomsten en activiteiten geweest terwijl tussen 1 januari en 4 juni 2014 69 
individuele- en gezins counseling gesprekken plaatsvonden voor 45 cliënten. In totaal werden 
er het afgelopen jaar 331 nieuwe vrijwilligers opgeleid waarmee KAP vanaf 2002 in totaal 3285 
vrijwilligers heeft getraind. Hiervan zijn er naar schatting nog minstens 1000 regelmatig in hun 
eigen buurten actief.  

 Opvallend was de intensievere deelname en waardering van enkele relevante 
regeringsfunctionarissen in trainingen en vervolg activiteiten. De Kitale-afdeling van de Moi 
Universiteit nodigde ons uit om dit jaar AIDS onderwijs voor hun studenten en staf te verzorgen.  
 

Een andere belangrijke nieuwe ontwikkeling vond plaats in de 
training van  nieuwe vrijwillige Gemeenschapstrainers. 
Dit project was begonnen omdat veel van de in 2003-04 opgeleide 
trainers door verhuizing of anderszins niet meer beschikbaar 
waren. In 2012 hadden we door een zorgvuldige selectie al 45 
serieuze kandidaten vanuit de AIDS vrijwilligers geselecteerd.  
In verband met beperkte fondsen waren zij sindsdien al doende en 
in korte theoretische cursusdagen opgeleid. Dankzij nieuwe 
fondsen kon dit jaar eindelijk de weeklange intensieve 
theoretische cursus worden georganiseerd. Het resultaat was een 

enthousiaste groep nieuwe gemeenschapstrainers bruisend van energie om hun verse kennis en 
ideeën in praktijk te brengen. En niet alleen in ons eigen programma: Zo leggen enkele nieuwe 
trainers uit de ‘Onbereikte Jongeren’ groep voor onze deelnemers momenteel ook contacten met een 
andere organisatie gespecialiseerd in inkomstverwervende initiatieven.  
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 KAP’s Field Day voor Kitale en omstreken op 10 April 2014 was werkelijk een prachtig succes: 
Om maximale deelname van de lokale gemeenschappen te bevorderen hadden we allereerst een 15 
leden tellend sterk organiserend comité samengesteld, bestaande uit capabele vrijwilligers uit de 
Kitale buurten. Vervolgens hebben we met elkaar een programma samengesteld waarin al onze 6 
projecten op een educatieve wijze door 84 vrijwilligers en ook groepen scholieren en jongeren uit de 
buurt met behulp van voordrachten, getuigenissen, zang en toneel werden gepresenteerd.  

 

De dag begon met een levendige processie door de stad met 
spandoeken, tromgeroffel en dans naar Kaloleni Primary School in 
de volksbuurt Mitume. Tijdens de voorbereidingen werden alle 
organisaties die belangrijk zijn voor ons werk bezocht voor 
gesprekken, discussies en 
uitnodigingen.   
De Hoofdverpleegkundige 

voor ons nieuwe Trans Nzoia County en haar rechterhand, de 
Hoofdverpleegkundige van de AIDS remmers organisatie 
AMPATH, waren de eregasten, liepen de hele wandeling mee 
en drukten hun waardering uit voor ons werk.  
 Behalve een goede educatieve netwerkbijeenkomst 
was de dag bovendien een geweldige opkikker voor de 
motivatie van onze vele vrijwillige AIDS werkers! 
 

 Nieuwe Ontwikkelingen 
We hebben het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het verstevigen van onze organisatorische 
structuur. De belangrijkste onderdelen daarvan waren het identificeren van professionele 
ondersteuning in moeilijke financiële vragen en het houden van een ‘strategisch-organisatorische 
evaluatie’.  
 De eerste werd gevonden in de bekwame Finance Officer van het Kisumu Urban Apostolate 
Programme (mijn voormalige programma). We zijn KUAP erg dankbaar voor hun toestemming 
hiervoor. Deze regeling is echter tijdelijk en we zijn dringend op zoek naar fondsen voor definitieve 
invulling van deze positie. Dit zou bovendien onze lokale inkomstenverwervingsplannen mogelijk 
maken. Voor de evaluatie werd een consultant ingeschakeld.  
 We hebben nu zodoende een goede organisatorische opzet en weten welke posities in de 
nabije toekomst moeten worden ingevuld voor de ‘beklijfbaarheid’ van ons werk. 
 

Tegelijkertijd waren er enkele personeelswijzigingen die veel zorgvuldige aandacht vergden van 
programmabestuur en staf.  
 De deelname van onze nieuwe vrijwillige adviesraad (nu 4 leden) was eveneens zeer nuttig bij 
het afscheid van oude- en het vinden van nieuwe stafleden. Deze laatsten hebben inmiddels een 
goede start gemaakt. De eerste stappen voor registratie als AIDS Onderwijs Organisatie zijn gezet.  
 Onze Stichting Vrienden van Kitale AIDS Programme in Nederland is wederom een geweldige 
steun geweest en heeft het mogelijk gemaakt dat we - behalve de eveneens zeer gewaardeerde steun 
van enkele organisaties - voor ruim 48% op vriendenfondsen en de bijdrage van de organisatie 
Impulsis hebben kunnen draaien!  
 

Deelnemers aan onze activiteiten vertellen ons vaak hoeveel ons werk in hun levens betekent.  
Dit en ook de grote noden die we dagelijks zien zijn in de afgelopen tijd een belangrijke bemoediging 
voor ons geweest om met toewijding de pas erin te houden, want het was ook een taaie periode. 
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 En toch …...... De Aanhouder Wint 
Ook dit jaar hebben we weer veel tijd en energie moeten stoppen in het onontbeerlijke, verplichte 
financiële audit rapport. Onze geldzaken zijn gelukkig goed op orde, alleen de administratieve 
voorbereiding tot de toetsing vraagt altijd veel tijd. Wij prijzen ons gelukkig met de positieve reacties 
en belangrijke opinies van de auditors. (Een professionele financiële kracht die me zou kunnen helpen 
met het doen van aanvragen, het schrijven van rapporten en het onderhouden van contacten met 
officiële donateurs, zou een geschenk van God zijn).   
 
Het gaat me echt aan het hart dat door bovenstaande intensieve activiteiten mijn communicatie met 
vele goede vrienden, familie en geweldige gevers er veel te vaak bij in schiet. Ik hoop maar dat jullie 
hiervoor begrip kunnen opbrengen.  
 
We weten niet wat ons in de nabije toekomst op het gebied van geldelijke ondersteuning boven het 
hoofd hangt. Internationale fondsen nemen sterk af, ook op het gebied van AIDS werk.  
Gelukkig zijn er vele vrienden van het Kitale Aids Programme die regelmatig (en onregelmatig) een 
donatie overmaken op de KAP-bankrekening in Nederland. Door uw trouwe donaties kunnen wij onze 
activiteiten blijven voortzetten. 
   
Heel veel dank voor jullie interesse en ondersteuning en alle Goeds gewenst! 
 

Jacinta 
 

 

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 

 
 

Mededelingen van het bestuur  
 

Ten eerste kan ik u melden dat we Mirjam Hofstra als nieuw bestuurlid hebben mogen verwelkomen. 
We zijn erg blij dat ze haar steentje wil bijdragen aan de taken die we als bestuur op ons hebben 
genomen. 
 Verder mag ik u weer uitnodigen voor de jaarlijkse stamppotmaaltijd.  
Deze keer hebben we als datum 10 oktober gekozen, in relatie met de officiële feestdag (11 oktober) 
van Paus Johannes XXIII, die in april van dit jaar heilig werd verklaard.   
 In verband met de werkzaamheden in Duivenvoorde, wijken we deze keer uit naar 
Wijkcentrum De Plint. In de uitnodiging vindt u alle bijzonderheden. 
 Jacinta kan er ook dit jaar helaas niet bij zijn, maar we hopen dat u zich, net als vorig jaar, 
hierdoor niet laat weerhouden om te komen. 
 

Vriendelijke groet,  
 

namens het bestuur, 
Magda van Erkel.      

 
 

 

Donaties zijn welkom op: bankrek.nr: NL37INGB0005160239 t.n.v. STG VRIENDEN KITALE AIDS PROGRAMME, 

Den Haag of nr. 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. 
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Stamppot eten voor Kitale 
 

 

 

Ook dit jaar nodigen wij u van harte uit op vrijdag 10 oktober 2014, deze keer in 
Wijkcentrum De Plint, Prins Frederiklaan 7, 2263 GZ Leidschendam  *) 

 

Het programma ziet er als volgt uit:  
17.30 uur Ontvangst met een welkomstdrankje.  
18.30 uur Stamppotbuffet. U kunt kiezen uit verschillende soorten stamppot met daarbij naar  
                  keuze worst, vlees/spek of een gehaktbal. Verder een lekkere jus, mosterd en piccalilly, 
                  evenals een glaasje wijn of frisdrank.  
19.50 uur Dessert met aansluitend gelegenheid voor vragen.  
21.00 uur Afsluiting met een kopje koffie of thee. 
 

Voor deze avond vragen wij een bijdrage van € 30, - per persoon. 
Mocht dit bedrag voor u te hoog zijn, dan bent u toch van harte welkom. 

 
Er zijn weer flessen rode en witte wijn te koop en zelfgemaakte kerstkaarten.  
De netto opbrengst komt geheel ten goede aan het werk van het Kitale Aids Programme.  
 

U kunt zich aanmelden bij Frans van Soest, liefst per e-mail:  vansoestvanluijk@ziggo.nl 
of telefonisch op nummer  070-3272904 of 06-20832631. Uiterlijk vrijdag 26 september s.v.p.  
 
Graag ontvangen wij uw financiële bijdrage op rekening NL37INGB0005160239 t.n.v. Stichting 
Vrienden van KAP, Den Haag met vermelding: 'Stamppot', uw naam en het aantal personen.  
 

Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.  
 

Is het vervoer voor u een probleem, meld dit dan ruim op tijd bij onze voorzitter Leo van Ewijk,  
tel. 070-3273991 
 
Graag tot ziens op 10 oktober a.s.      
     
   
 

*)   Routebeschrijving vanaf de A4:   Sla rechtsaf bij  8  Leidschendam;  Volg richting N14 Rijksweg 14 

Leidschendam;  Na 1,8 kilometer Rechtsaf naar Hraniceplein;  Na 2,2 kilometer Linksaf naar Dillenburgsingel; 
Na 290 meter Linksaf naar Prinsenhof;  Na 60 meter Rechtsaf naar Prins Frederiklaan;  De Plint = nr 7 
 

 
 

 

               ons werk wordt gesteund door        

   


