
         

 

Vriendenbrief mei 2017 

       

1 1 

               Stichting Vrienden van het          
                 Kitale  AIDS  Programme 

                                                                                                      
   

       
                                    Secretariaat: Pelikaanhof 66, 2264 JK Leidschendam, 070-3279970 

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

INFORMATIEBRIEF AAN DE 

VRIENDEN VAN HET KITALE AIDS PROGRAMME 
              

 

           Kitale, mei 2017 

Beste lezers! 
 
Vanuit een nog steeds ongewoon heet en droog Kitale hierbij weer een teken van leven. Ik hoop van 
harte dat het goed met jullie gaat. 
Zoals velen van jullie weten is eind december, tijdens mijn verlof, mijn vader overleden. Nogmaals 
veel dank voor al jullie bemoedigende medeleven. Ook wil ik jullie hierbij heel hartelijk bedanken voor 
jullie geweldige en trouwe bijdragen voor ons werk! 
 
• Gebeurtenissen sinds oktober 2016     
Zoals gepland kregen het Trauma & Vredesprogramma en het 
Verslavingsprogramma extra aandacht. In november kwam de 
organisatie ‘Friends in Peace and Development’ om aanvullende 
methoden van de Friends (Quakers) Vredes Teams te introduceren. 
Vanaf januari leidt SAPTA1 ons maandelijks op in het gebruik van 
hun methode van ‘thuisbehandeling’ van alcohol- en 
drugsgebruikers, en in uitbreiden van ons netwerk.    

      SAPTA  training 

Om het extra veldwerk mogelijk te maken hebben we een van  
onze beste HIV/AIDS gemeenschaps-Trainers, Hellen Madegwa, als vast staflid in dienst genomen.  

 
Ook op het gebied van opbouw van onze organisatie hebben we 
niet stil gezeten: Per september begon Belinda Mbanda uit Kisumu 
(rechts op foto) als onze financieel medewerker. Zij wordt  
ondersteund en verder opgeleid door een  bekwame adviseur, 
Joseph Masika (links op foto) uit Nairobi (www.mutungamasika.co. 
ke). Beiden blijken goede krachten te zijn, waardoor onze 
financiële administratie er nu mooi professioneel uitziet.  
 

In augustus en november kwam bovendien het adviesbureau Strategic Connections Ltd uit Nairobi om 
onze organisatie en onderwijsmethodiek te evalueren. Hun rapporten zijn nu bijna klaar en we gaan 
hun aanbevelingen gebruiken in onze nieuwe plannen en fondsenaanvragen.  
 

                                                
1 Support for Addictions Prevention and Treatment in Africa, Nairobi 

http://www.aidskitale.com/
mailto:kapfriends@gmail.com
http://www.mutungamasika.co/
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Deze betreffen vooral een nieuwe organisatiestructuur, nieuw aan te nemen personeel om taken 
beter te verdelen en stappen voor mijn uiteindelijke overdracht als coördinator.  
 

We kregen complimenten over de goede toegang tot 
onze doelgroepen en onze goede relatie met hen, 
ook over de resultaten en impact van ons werk. 
Verder waren ze van mening dat we voorzichtig en 
volgens plan omspringen met het geld. Dat was goed 
om te horen! 
 
 
KAP Team  
(minus 
bewakers) en ….. 
 
 
     chauffeur Simon  

   

• Veranderingen in KAP 
Zoals jullie weten is het doel van KAP steeds geweest: Het bestrijden van HIV d.m.v. het aanpakken 
van de onderliggende oorzaken. Het werd ons steeds duidelijker dat negatieve maatschappelijke 
veranderingen hieraan ten grondslag lagen. Dat maakte een wijdere aanpak noodzakelijk. 
Tegelijkertijd wekte het woord AIDS in de naam KAP vaak onterecht de indruk dat het programma 
alleen medisch-technisch bezig zou zijn. Daarom hebben we besloten om onze naam te veranderen 
van ‘Kitale AIDS Programme’ (KAP) naar ‘Kitale Community Advancement Programme’ (KAP).  

Focuspunten blijven (A) trauma preventie, behandeling en vrede, (B) HIV/AIDS en veilig gedrag, (C) 
het bestrijden van alcohol- en drugsmisbruik/verslaving en (D) een speciaal programma voor de vele 
extra-kwetsbare jongeren.  

Bovendien zal milieubescherming een geïntegreerd onderdeel worden van deze kernprojecten. De 
overal verspreide stapels smeulend plastic, rijkelijk gebruik van allerlei vergif, de  onophoudelijke kap 
van bomen enz. zijn ernstige problemen, die nog nauwelijks worden aangepakt. Deze ontwikkeling 
sluit nauw aan bij onze oorspronkelijke problematiek. 

Qua karakter blijft KAP een programma voor educatie, gemeenschapsopbouw en professionele 
counseling. 

Onze activiteiten zijn nu als volgt gestructureerd: 
1. Training en follow-up van capabele, toegewijde, actieve gemeenschaps vrijwilligers in  

(A) trauma en vrede, (B) HIV/AIDS en veilig gedrag en (C) alcohol- en drugsmisbruik. 
2. Het verlenen van professionele counseling en psychosociale educatie, wederom op 

bovengenoemde gebieden. 
3. Het aanbieden van cursussen tegen betaling (start hopelijk volgend jaar).      

    

• Websites  
Ook onze websites worden aangepast: De Engelstalige site https://rsr.akvo.org/en/project/5996/  
is al in gebruik, aan onze Nederlandse site www.aidskitale.com wordt nog hard gewerkt. 
 

 

https://rsr.akvo.org/en/project/5996/
http://www.aidskitale.com/
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        Een helpend gesprek: 
            Hoe doe je dat? 

     Werken in kleine groepen                      
Opleiden van vrijwilligers, gemengde groep                                                       
 

 

 

 

 

 
  

             ‘Thuis’ behandeling van alcohol- en drugs     Groepscounseling voor lagere school  
              gebruikers/verslaafden in Matisi, Kitale                    jongens uit gezinnen met veel problemen 
 

 
 
• Fondsen 
We zijn blij en ook best trots te kunnen melden, dat het met het werk van KAP goed gaat!  
Natuurlijk hangt hier een prijskaartje aan.  
Voor het huidige programmajaar (1 juni 2016 t/m 31 mei 2017) ziet dit er als volgt uit: 
 

 BEGROTINGS 

ONDERDEEL 
EURO DONOREN EURO

1     Trainings & Counselling 265,355  1 Stichting Vrienden van KAP 14,286     

2     Personeels Uitgaven 75,669     2 Anonieme Donor 61,955     

3     Kantoor 13,688     3 Erfenis 56,362     

4     Transport 19,063     4  Giften van Vrienden via Mill Hill Rekening  18,752     

5     Gebouwen  & Beveiliging 4,307       5 Nog Niet Gevonden 778           

6     Ziekteverzekering 20,728     TOTAAL IN CONTANTEN  152,132  

398,810  6 

 In natura bijdragen van deelnemende organisaties (d.i. gratis 

gebruik van lesruimten, afzien van transport- en activiteiten 

vergoedingen, ‘zitgeld’ en gesubsidieerde huur van kantoor 

en garage) (NB. Bedragen door accountant bevestigd) 

246,677  

 TOTAAL IN CONTANTEN EN NATURA 398,810   
 
Zoals het overzicht duidelijk maakt, spelen de inkomsten van vrienden en bekenden een grote rol. 
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• Grote schrik 
Tot onze grote schrik  liet onze grote ‘Anonieme Donor’ 2 ons vorige maand weten KAP niet meer voor 
een volgende termijn te kunnen sponsoren. Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel!  
In november nog zeiden ze blij te zijn met ons werk en deden zelfs suggesties voor nieuwe plannen in 
onze volgende termijn. Pas toen we om nieuwe aanvraagformulieren vroegen bleken er grote 
beleidsveranderingen te zijn. Qua formaat en inhoud valt KAP nu buiten de nieuwe criteria. Wel 
zeiden zij KAP erg te waarderen en vroegen ons om contact te houden. Hiermee is onze speurtocht 
naar nieuwe fondsen, die voortdurend onze aandacht heeft, heel erg dringend geworden.  
 
We hebben een lijst gemaakt van potentiele andere fondsen, maar we weten ook dat de 
ontwikkelingsfondsen erg beperkt zijn geworden. Bovendien is AIDS “uit de mode”, ondanks toename 
van risicogedrag en HIV infectie onder jongeren.  
Als we zuinig zijn kunnen we met een minimum jaarbegroting van ruim 90.000 Euro ca. 9 maanden in 
de huidige opzet op onze reservefondsen overleven.  
 
Uit de grond van mijn hart wil ik jullie daarom vragen om ons te ondersteunen: Met fondsen, 
mogelijke netwerkcontacten, een goed woordje, gebed. Vorig jaar deed een onverwachte erfenis 
werkelijk wonderen. Het gaat goed met KAP: Ons werk voldoet duidelijk aan grote noden, deelnemers 
doen erg graag mee, we zien aantoonbaar goede resultaten, ons multi-etnische, professionele en erg 
toegewijde team doet ‘t fantastisch, we zijn klaar voor uitbreiding! We hopen van harte dat jullie ons 
weer over de brug willen helpen! 
 
• VEELZIJDIG WERKEN AAN EEN BETER LEVEN VOOR KWETSBARE JONGEREN - een voorbeeld van  
    hulp in een leven van geweld, alcohol en HIV 

Andrew Mbita, KAP Veldwerker en Counselor, vertelt: 

“Tijdens een vervolgbezoek afgelopen februari aan vrijwilligers uit de ‘kwetsbare 
jongerengroep’ in Chepchoina (gediplomeerd in maart 2016), bleek een aantal van 
hen nog steeds goed bezig. We zagen echter ook duidelijk toegenomen verkiezings-
spanning: Veel jongeren die voor wat geld en drank dag en nacht luide politieke actie 
voeren, en vechten. KAP vrijwilligers proberen vrienden te worden met hun mede-

jongeren, hen aan te moedigen hun verhaal te vertellen en hen te helpen, door te verwijzen en hoop 
te geven. Om al doende samen de kracht te vinden om niet mee te doen aan het geweld, maar hun 
levens op het goede spoor te zetten, positieve mogelijkheden op te pakken en de vrede erin te 
houden. Geen kleine taak zoals blijkt uit het verhaal van een cliënt van vrijwilliger Philip.” 

“Ik ben Pamela, 26 jaar en ongehuwde moeder met 2 kinderen van verschillende vaders. De oudste is 
10 en de jongste 2 jaar oud. Ik groeide op als enig kind. Mijn ouders verhuisden van Kisii naar Nakuru 
toen ik nog heel klein was. Mijn kindertijd was fijn, ondanks dat we het thuis niet breed hadden. 
Totdat in 2007/8 de verkiezingscrisis uitbrak: we moesten vluchten en ik raakte mijn ouders kwijt. Ik 
heb gehoord dat mijn vader is vermoord en van mijn moeder heb ik nooit meer wat gehoord. Ik was 
toen 16 jaar oud. Ik had geen idee wat betreft mannen en seks, maar in het vluchtelingenkamp 
belandde ik in een hele hete soep van seksueel misbruik, lastiggevallen worden en verkrachtingen. 
Veel mensen in het kamp waren emotioneel zo van slag dat ze dachten hun spanning door seks te 
kunnen luchten. Alle seksuele grenzen waren verdwenen. Aanvankelijk vond ik het afschuwelijk om 
benaderd te worden voor seks door mannen van mijn vaders leeftijd. Maar, wat moest ik doen? Ik was 
alleen, had niets. Er was gebrek aan eten, overvolle tenten, tienergevoelens en veel druk van anderen. 
Ik voelde me bang en klein en zo ben ik toe gaan geven aan seks. Ik heb met heel veel mannen 

                                                
2 Deze donor keurt het vermelden van hun naam niet goed 
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geslapen, de een na de ander. Ik gebruikte mijn lichaam om in leven te blijven. Ikzelf en veel meisjes 
zoals ik kregen allerlei namen: ‘Sweet 16’, ‘Zacht Vlees’, ‘Mannen Verkoeler’ e.d.  
Voedselhulp werd alleen uitgegeven aan gezinnen. Zodoende moest ik me binden aan verschillende 
mannen om aan eten te komen. 
Het was allemaal erg naar en ik verloor de hoop in mijn leven. Ik begon alcohol te drinken om te 
vergeten en seks te kunnen verkopen. Op een dag werd ik gearresteerd, omdat drie mannen om mij 
vochten. ’s Nachts op het politiebureau verkrachtte de dienstdoende agent mij ook nog eens. Ik was er 
kapot van, maar ging toch door met mijn riskante gedrag. Totdat ik ontdekte dat ik zwanger was. 
Toen wilden de mannen met wie ik seks had ineens niets meer van mij weten. Ik was wanhopig.  
Toen de regering 1.500 gezinnen uit ons vluchtelingenkamp in Nakuru koos om naar Chepchoina3 te 
verhuizen, heb ik mij voor de gelegenheid aan een man gebonden. 
Ik woon tegenwoordig weer alleen met mijn twee kinderen. Het doet me zo’n pijn als ik aan mijn 
ouders denk, ik heb last van mijn geweten, en ben ook nog eens HIV positief. Vaak dacht ik ‘Wat 
maakt het allemaal nog uit?’ Het is dankzij de gesprekken met Philip en de counselors dat ik nu weer 
wat hoop begin te krijgen, en besef dat ook mijn leven de moeite waard is.” 

 
Met hartelijke groeten en beste wensen, 
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 

Een aangrijpend verhaal, dat voor zich spreekt. Het maakt eens te meer duidelijk hoeveel positieve 
invloed het werk van KAP op individuele mensenlevens heeft en daarmee op de hele samenleving.  
 
Dat de voortgang van dit werk geld kost - veel geld - daarvan zijn wij ons en velen met ons heel goed 
bewust, getuige de trouwe donaties van de vele vrienden van KAP. 
 
Deze maand verwachten we weer ons vakantiegeld en ook dit jaar ben ik zo vrij u te vragen om 
hiervan iets te delen met KAP.  
De bankrekeningnummers zijn u bekend en anders vindt u ze hieronder. Bij voorbaat veel dank! 

Namens het bestuur wens ik u een mooie zomer. 

Vriendelijke groet, 
Magda van Erkel.   
 
    

P.S. Op de valreep werden we verrast met het bericht dat de anonieme sponsor alsnog heeft besloten 
de aanvraag van KAP te honoreren met een bijdrage van € 55.000 voor het komende jaar.  
Om sprakeloos van te worden en vooral heel dankbaar! Wat fantastisch voor Jacinta en haar team! 
 

 
Donaties zijn welkom op bankrekening NL37INGB0005160239 t.n.v. STG VRIENDEN KITALE AIDS PROGRAMME, 

Den Haag of NL52INGB0001066957 t.n.v. MILL HILL MISSIEHUIS OOSTERBEEK t.b.v. "Jacinta". Alle ANBI erkend. 

                                                
3 280 km ten noorden van Nakuru, ver weg op de Oegandese grens 

mailto:kitaleaidsprogramme@gmail.com

