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Kitale, oktober 2016   

Beste lezers! 
 
Een heel hartelijke groet uit Kitale waar de tijd werkelijk voorbijvliegt. Hopelijk maken jullie het goed. 
Het is inmiddels tijd geworden voor een nieuwe vriendenbrief.  
 
Met opnieuw verkiezingen in Kenia in zicht, lijkt het een goed idee om een indruk te geven van ons 
huidige werk in traumaverwerking, vrede en daarmee ook HIV-preventie. 
 
Een groot deel van ons werkgebied, waaronder dat op de berg Mount Elgon, heeft erg onder het 
verkiezingsgeweld van 2007/8 geleden. Aangemoedigd door politici vlogen etnisch verschillende 
bevolkingsgroepen elkaar zo gewelddadig in de haren, dat huizen en dorpen afbrandden, doden 
vielen en de meeste mensen op de vlucht sloegen en in vluchtelingenkampen terechtkwamen.  
Toen de tijd kwam om weer naar huis terug te keren was samenleven erg pijnlijk geworden. Lokale 
KAP-vrijwilligers, opgeleid voordat het geweld toesloeg, verzochten KAP daarop dringend om hen te 
helpen mensen met elkaar te verzoenen door gebruik te maken van KAP’s HIV/AIDS counselings- 
methoden. Na vele zeer zware bijeenkomsten waarin alle bevolkingsgroepen en leeftijden meededen, 
inclusief leden van de milities en hun slachtoffers, schreef onze staf mij op 16 juli 2009 een sms: 
“Beste dienaar van God, als God ooit in je leven stevig gebruik van je heeft gemaakt, dan was dat 
vandaag, door het verzoenen van de Mount Elgon familie.” In een ontroerende diplomering van 
vredeswerkers korte tijd later beloofden de deelnemers om nooit meer de wapens tegen elkaar op te 
nemen. Zij vormden een vredescomité om de uitvoering hiervan te waarborgen. 
 
De jaren die volgden waren vol uitdagingen: Mensen hielden uiteraard hun eigen karakter, velen 
waren emotioneel zwaargewond, de politiek bleef actief en geld lonkte. Zeer akelige incidenten 
bleven plaatsvinden. Begin dit jaar werd er wederom iemand op afschuwelijke wijze vermoord. 
Omdat de daders en het slachtoffer van voorheen strijdende partijen waren, dreigde de etnische vlam 
weer stevig in de pan te vliegen. Tot onze blijde verrassing kwam het vredescomité meteen spontaan 
sterk in actie. Dagen en nachten gingen zij de buurt rond om gemoederen te bekoelen. Dit was zwaar 
werk, zeker ook voor diegenen die in het nabije verleden aanstichters van geweld waren geweest.  
 
Volgend jaar zullen er weer landsverkiezingen zijn. De politici zijn trappelend van ongeduld wederom 
in - niet altijd plezierige - actie gekomen. We zijn blij dat de vredeswerkers samen met nieuwkomers 
op onze deur hebben geklopt voor vervolgactiviteiten.  
Deze betreffen groeps- en individuele educatieve en counselings-activiteiten, waarbij de nadruk ligt 
op traumaverwerking en conflictpreventie. Met speciale verzoeken voor jongeren en vrouwen. 

http://www.aidskitale.com/
mailto:kapfriends@gmail.com
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Uitdagingen zullen er blijven, zo bleek vorige week toen een dreigbrief beloofde om de bewoners van 
de buurt waar wij juist actief waren ‘aan te pakken’. Het bleek waarschijnlijk niet voor ons bedoeld, 
maar wel te getuigen van zieke geesten en angst. Gelukkig zeggen de vredeswerkers gauw weer aan 
de slag willen! 
 
Heel veel dank voor jullie trouwe ondersteuning van ons werk. We zijn ons er goed van bewust dat 
zonder dit onze activiteiten niet mogelijk zouden zijn! 
 
Wij wensen jullie weer een geslaagde stamppot maaltijd de 28e. Jammer dat ik er niet bij ben, maar in 
gedachten zal ik bij jullie zijn.  
 
Alle goede wensen voor gezondheid, geluk en vrede, 
 
Jacinta 
 

 

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

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

 
 

  

VAN HET BESTUUR 

 

In memoriam 

Op 14 juni 2016 is ons voormalig bestuurslid Henk de Boer op 70 jarige leeftijd overleden. Hij was een 

van de oprichters van onze Stichting, was de eerste voorzitter en later secretaris. Henk was een fijn 

mens en heeft zich enorm ingezet voor allerlei activiteiten, zoals voor de stamppotmaaltijden, de 

statiegeldbonnen actie, het werven van sponsors, om er maar een paar te noemen, en nog veel meer! 

Wij missen in hem niet alleen een actieve en prettige ‘collega’, maar vooral ook een vriend! Vanaf 

deze plaats denken wij aan zijn vrouw Anneke, hun kinderen en kleinkinderen, die hem ongetwijfeld 

erg zullen missen.    

 

Bestuurswisseling 

Per 1 juli j.l. heeft Wil Blezer afscheid genomen als bestuurslid. Ook zij was een van de oprichters van 

de Stichting en begon gelijk als secretaris, later was zij ‘gewoon’ lid. Zij heeft veel bijgedragen aan het 

maken van plannen en het uitvoeren ervan. Met haar ervaringen uit de tijd dat zij zelf werkzaam was 

in Tanzania en het enorme netwerk dat zij in de loop der jaren heeft opgebouwd, was zij van grote 

waarde voor de initiatieven en resultaten van de Stichting.  

Wij missen haar wijze inbreng, maar zo nodig mogen we haar voor advies blijven raadplegen. Dank je 

wel, Wil, voor je inzet en voor je vriendschap!   

 

Ook hebben we een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen, namelijk Niek Vrouwenvelder. Hij heeft 

de taak van secretaris op zich genomen en is gelijk vol enthousiasme van start gegaan.  

Daar zijn we erg blij mee, want voor de voortgang van onze activiteiten ten behoeve van het werk van 

Jacinta en haar team is er ook in Nederland voldoende menskracht nodig. 

mailto:kitaleaidsprogramme@gmail.com


         

 

Vriendenbrief oktober 2016 

       

3 3 

Daarom zijn we op zoek naar tenminste nog een persoon die ons bestuur wil komen versterken. 

Iedereen die KAP een warm hart toedraagt en zich in wil zetten om dit werk te ondersteunen en 

mogelijk te maken, wordt dan ook uitgenodigd om zijn of haar capaciteiten en netwerken hiervoor in 

te zetten. Op dit moment bestaat het bestuur uit 4 mannen en 1 vrouw. Wie tot op heden niet 

vertegenwoordigd zijn, zijn de jongeren.Terwijl hun mening en inzichten juist erg welkom zouden zijn.  

Dus ben je zelf jong of kent u een jongere die onze gelederen wil komen versterken, laat het weten! 

Wat ons betreft is er plaats voor 1, 2 of zelfs 3 jongeren! 

 

Het bestuur vergadert 4 à 5 keer per jaar, zo mogelijk bij iemand thuis. Omstreeks 18:00 uur wordt 

gestart met een eenvoudige maaltijd, zodat de avond niet te laat eindigt. 

Een vaste activiteit is de stamppotmaaltijd die op 28 oktober a.s.voor de 6e keer wordt georganiseerd. 

Voor bijzonderheden zie blad 4. 

 

Activiteiten - terugblik 

Op 1 december 2015 was er in de Engelstalige RK Kerk ‘Our Saviour’ in Den Haag een bijeeenkomst 

i.v.m. Wereld AIDS Dag. De opbrengst van een veiling van Afrikaaanse kunst plus diverse giften waren 

bestemd voor KAP. We waren met verschillende bestuursleden aanwezig, het was een mooie en 

inspirerende bijeenkomst. De opbrengst voor KAP was € 3.400,-. Fantastisch!   

 

Op 21 september j.l. was er een golfevenement op golfbaan Delfland in Schipluiden. Wie zich wilde 

meten met een professional kon een voucher kopen ten bate van het goede doel. Deze keer was de 

opbrengst voor KAP. Enkele bestuursleden waren namens onze Stichting aanwezig. Aan het eind van 

de dag mocht onze penningmeester een cheque van € 1.750,- in ontvangst nemen. Geweldig! 

 

Fondsen en donaties 

Een grote sponsor Impulsis heeft zich na drie jaar helaas terug moeten trekken i.v.m. bezuinigingen 

van de overheid. Dat is heel erg jammer, maar we zijn dankbaar voor de bijdragen die ze de afgelopen 

jaren hebben geleverd. 

Om de voortgang van het werk van KAP mogelijk te blijven maken, wordt er naarstig gezocht naar 

nieuwe sponsoren! 

 

Gelukkig kunnen we rekenen op de steun van onze vele ‘vrienden’, die regelmatig hun bijdragen 

overmaken. Bemoedigend is het dat er ook extra giften worden ontvangen, soms uit een 

nalatenschap of n.a.v. een jubileum of de begrafenis van een trouwe donor. Hartelijk dank daarvoor! 

 

Een vriendelijke groet, namens het bestuur,  

Magda van Erkel. 

 

 
Donaties zijn welkom op: 

NL37 INGB 0005 1602 39  t.n.v. STG VRIENDEN KITALE AIDS PROGRAMME,  Den Haag.  ANBI erkend. 
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Stamppotmaaltijd voor Kitale   
                        

 

                                                                                                                                                                    

Hierbij nodigen wij u van harte uit op vrijdag 28 oktober 2016, 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, spek of een gehaktbal. Verder een lekkere jus,  

                   mosterd en piccalilly, evenals een glaasje wijn of frisdrank.  

19.30 uur Spreker dhr. D. van den Berg van Vredesbeweging PAX, specialist op gebied van lokaal  

                   bestuur en vredesopbouw. 

19.50 uur Dessert met aansluitend gelegenheid voor vragen.  

21.00 uur Afsluiting met een kopje koffie of thee. 

 

Evenals voorgaande jaren vragen wij voor deze maaltijd een bijdrage van € 30, - per persoon. 

Mocht dit bedrag voor u te hoog zijn, dan bent u toch van harte welkom. 

 

Er zijn ook 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 Leo van Ewijk, liefst per e-mail:  lamvanewijk@hetnet.nl 

of telefonisch op nummer: 070-3273991. Uiterlijk vrijdag 14 oktober 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 de voorzitter: Leo van Ewijk,  

tel. 070-3273991 

 

Graag tot ziens op 28 oktober a.s.  

 

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

Na 1,8 kilometer Sla rechtsaf naar Hraniceplein; Na 2,2 kilometer Sla linksaf naar Dillenburgsingel; 

Na 290 meter Sla linksaf naar Prinsenhof; Na 60 meter Sla rechtsaf naar Prins Frederiklaan;  De Plint = nr. 7 
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