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       INFORMATIEBRIEF AAN DE VRIENDEN VAN KAP 

     
              

          Kitale, september 2017 

Beste lezers! 

 
Het is nog niet zo lang geleden dat jullie van ons hebben gehoord, maar het lijkt me een goede moment voor een 
update, want er is veel gebeurd! Hopelijk maken jullie het goed. 
 

De afgelopen weken zijn behoorlijk spannend geweest. Dat had alles te maken met de verkiezingen hier van 8 
augustus j.l. En we zijn er nog niet vanaf, want de uitslag van de presidentsverkiezingen is nu onderwerp van een 
Hoge Gerechtsbankzaak, uitspraak verwacht op 1 september. De verliezende partij claimt grootschalige fraude 
en zegt alleen de onwaarschijnlijke uitspraak ‘herverkiezingen’ te zullen accepteren. De uitslagen voor alle 
andere posities (Kenya heeft tegenwoordig een gedecentraliseerd bestuur) worden ‘gewoon’ uitgevoerd. 
Aangezien de media van zoveel narigheid verslag uitbrengt, leek het me een goed idee om eens te vertellen wat 
ons de afgelopen weken moed heeft gegeven. 
 

Goed nieuws in een spannende tijd 

‘Een oude Cherokee Indiaan leert zijn kleinzoon over het leven. “In mijn binnenste is een gevecht 
gaande”, vertelt hij de jongen, “Het is een verschrikkelijk gevecht en het is tussen twee wolven”. “Een 
van hen is Kwaad - hij is boosheid, jaloezie, zorg, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, 
afkeer, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit en ego. De ander is Goed - hij is blijheid, 
vrede, liefde, hoop, bescheidenheid, vriendelijkheid, behulpzaamheid, empathie, waarheid, compassie 
en vertrouwen. Datzelfde gevecht is ook gaande in jouw binnenste - en in dat van ieder ander”. De 
jongen dacht hier even over na en vroeg toen: “Opa, welke wolf wint?” 
Opa antwoordde:  “Degene die je te eten geeft.”    (uit: parabel van Indiaans-Amerikaanse oorsprong) 

Met het oog op de stijgende verkiezingskoorts (verder is het koud!) hebben we vanaf juli extra intensief ingezet 
op trauma-preventie activiteiten. We deden dit in samenwerking met onze vele vrijwilligers en hadden zo 
speciale toegang tot buurtbewoners, groeperingen en hun invloedrijke leiders, zelfs campagneteams (ook enkele 
‘kandidaten’, al lieten de meesten van hen zich moeilijk vangen). Samen hebben we de inhoud van onze 
workshop sessies samengesteld en deze kwamen volgens onze gespreksvoeringmethodiek aan de orde: ‘Wat 
voel en denk je, en wat wil je doen in relatie tot ... ‘winnen en verliezen’, ‘geld en bezit’, ‘etnische identiteit’ en 
andere waargenomen hete hangijzers. Het klinkt misschien simplistisch maar het leek ons belangrijk om mensen 
te helpen vat te krijgen op hun hoogoplopende emoties om zo helder te kunnen denken en evenwichtig te 
reageren.  
Zo waren er 8 keer zoveel kandidaten als plaatsen voor de respectievelijke verkiezingsposities, bij voorbeeld: 
15,0671 tegenover 1,882 voor president en 2,078 tegenover 290 voor landelijke ministerkandidaten. Deze 
mensen hebben ongelooflijk veel geld besteed aan hun campagnes, leningen afgesloten, zichzelf trots op de 
borst geklopt en verzekerd van de eigen overwinning.  

                                                
1 Figures taken from Daily Nation newspaper of Friday, 9th June 2017, front page.  

http://www.aidskitale.com/
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Maar aangezien de meesten uiteraard zouden gaan verliezen zou er veel slecht nieuws te verwerken zijn. 
Verwerken van slecht nieuws is een onderdeel van ons werk. En ook, hoe win je zonder de ander, bewust of 
onbewust, te tergen? Geld, bezit en materiele ontwikkeling hebben over de afgelopen decennia dusdanige 
nadruk gekregen dat het voor velen bijna de hoofddoelen van het leven zijn geworden. Terwijl de meerderheid 
van mensen in onze inmiddels middeninkomen economie er maar weinig van in huis hebben. Geld werd tijdens 
de campagnes als pepernoten ‘rondgestrooid’.  
 

                
jongeren             -              Trauma/Conflict Prevention Sessions             -              ouderen 

 

We waren blij dat de workshops duidelijk aan een behoefte voldeden: Deelnemers wisten zelfs van geen 
ophouden. De sessies bleken zeldzame gelegenheden te zijn om echt met elkaar in gesprek te gaan. In een ervan 
waarin leden van verschillende campagne teams deelnamen, merkten zij lachend op: “Wie had dat gedacht, hier 
zitten we nu samen te eten terwijl we elkaar alle andere dagen zo grof beledigen.” Aan een andere workshop 
namen twee ex-aanvoerders van strijders van tien jaar geleden deel - nog steeds gevreesd door vele bewoners. 
Zij getuigden openlijk van hun daden en verwoeste levens en drongen er bij jongeren op aan om zich vooral niet 
te laten misleiden door valse beloften om te gaan vechten. Een deelnemende bisschop (eveneens trauma 
vrijwilliger) was al een tijdje in diep gesprek met een tot agressie-neigend gemeentelid, die in 2008 werd 
gearresteerd voor aankoop van wapens. Een gesprek met vredevolle resultaten! Anderen gingen na de 
verkiezingsuitslagen met een luid ‘feestvierend’ winnend team in gesprek, met als gevolg omschakeling tot niet-
opruiende feestmethoden. Elders maande een deelneemster haar kandidaat-zoon tot de orde, en besloten 
vrouwen hun ‘traditionele macht’ te gebruiken door hun echtgenoten aan te manen niet te vechten. Enkele 
deelnemers-kandidaten besloten om niet meer groot te worden door anderen te kleineren. Verschillende 
deelnemers zijn na de verkiezingsuitslagen met langdurig boze, scheldende en zondebok-zoekende buren van 
een andere bevolkingsgroep in gesprek gegaan, met vriendschappelijke gevolgen. In Saboti werd een 
vrijwilligster uitgekozen tot lid van het lokale Vredescomité. Zij nam voor hun vergadering onmiddellijk actie tot 
het organiseren van een spijker-op-z’n-kop participerende theatervoorstelling en vervolggesprekken. Weer 
anderen gaven aan nu hun wens tot wraak n.a.v. de verkiezingscrisis in 2008 los te laten.  
 

Momenteel zijn we bezig met evaluatie sessies met de deelnemende groepen over hoe ‘Gerechtigheid’, 
‘Waarheid’, ‘Vrede’ en ‘Genade’ gezamenlijk tot stand kunnen worden gebracht. 
Ja, we weten wel, het blijft erg spannend en we lijken wel David tegen Goliath te zijn. Maar zoals al eerder 
bewezen zijn wonderen de wereld nog niet uit! 
 

Deze extra bezigheden nemen natuurlijk veel tijd. En dat terwijl onze dringende fondsenwervende- en andere 
activiteiten ook doorgaan. Voor wat de fondsenweving betreft hopen we begin oktober een eerste (hopelijk 
positieve) reactie te ontvangen. 
We draaien momenteel weer half op onze reservefondsen, die nu wel een zeer duidelijke deuk vertonen. We 
zijn erg blij dat deze bestaan en onze welgemeende dank gaat daarvoor uit naar jullie! Ik ben mij ook erg van 
bewust dat ik velen van jullie hiervoor nog niet persoonlijk heb bedankt: Ik hoop maar dat jullie er begrip voor 
kunnen opbrengen. Helaas moeten deze fondsen ook worden aangesproken voor bijkomende dringende 
situaties, waarin we niet anders kunnen doen dan helpen. Hieronder enkele voorbeelden van deze noodhulp in 
de hoop dat jullie ons willen blijven ondersteunen. 
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In mei j.l. vroegen onze traumavrijwilligers in Oost Trans Nzoia ons om hulp voor hun 27-jarige buur 

Jacinta (echte naam) die slachtoffer was van een zeer ruwe groepsverkrachting. Hierbij had zij een fistula 
opgelopen waardoor zij incontinent was geworden en half verlamd. KAP wist van een goede arts in Eldoret die 
gratis fistula operaties uitvoert voor mensen-zonder-geld, en deze voerde een succesvolle operatie uit. 
Vrijwilligers hielden inzamelingsacties voor transport- en andere onkosten maar deze waren onvoldoende. KAP 
sprong bij met zo’n € 80. (Heel helaas is Jacinta enkele weken geleden ondanks goede vorderingen plotseling 
overleden, waarschijnlijk aan een beroerte). 
 

Verschillende jaren hielp een AIDS organisatie in Kitale de zeer arme oma van Samson (teamlid) materieel 
bij de zorg voor haar 5 kleinkinderen die tgv AIDS wees waren geworden. Toen de AIDS organisatie de deur sloot 
kwam oma onder de zorg van KAP vrijwilligers, die tenslotte hulp moesten inroepen van KAP. Buren probeerden 
namelijk het gezin uit hun huisje te verjagen. Ook zorgden ze ervoor dat Samson in de gevangenis belandde voor 
het stelen van zijn eigen kip(!) en probeerde een buurman herhaaldelijk om Samsons geestelijk gehandicapte zus 
te verkrachten. Bovendien begon oma ook nog te dementeren. Wij hebben kunnen regelen dat oma en de zus 
naar hun familieleden bij Kisumu konden verhuizen. Helaas pakte dit verkeerd uit, omdat oma in haar verwarring 
vertelde in Kitale veel beter verzorgd te worden door de (vertrokken) organisatie. Oma was niet meer welkom, 
raakte zoek en werd uiteindelijk ziek teruggevonden. Om de situatie zo goed mogelijk te helpen oplossen, heeft 
KAP behalve veel tijd ook nogal wat fondsen moeten aanspreken: zo’n € 200 plus  
€ 100 om Samson te helpen zijn kapperszaakje weer op te starten. 
 

Geregeld vragen ‘Onbereikte Jongeren’ n.a.v. hun training onze hulp bij de behandeling van 
geslachtsziekten of, zoals voor de 16-jarige Esther en haar 17-jarige vriend John, hulp voor een moeilijke wond bij 
hun pasgeboren dochtertje. Omdat deze aandoeningen vaak gecompliceerd zijn is hulp van het 
regeringsziekenhuis vaak niet afdoende. En tijdens de staking van artsen (6 maanden) en verpleegkundigen (nu 
al meer dan 2 maanden) is hulp helemaal afwezig. Privéarts Dr. Njenga, voorzitter van ons bestuur, helpt KAP in 
deze gevallen tegen een mild tarief. Inclusief medicijnen is dit zo’n € 20 per persoon. 
 

Onze stafleden hebben te maken met ziekte thuis: De nog jonge vrouw van een van hen moet momenteel 
haar meeste tanden laten trekken en een kunstgebit aanschaffen, er staan alleen nog scherpe stompjes (€ 250); 
de vrouw van een ander wordt behandeld voor dringende gynaecologische klachten (minimaal € 80), een 
tienerdochter heeft dusdanig eczeem dat zelfs de binnenkant van haar oren zijn aangedaan (€ 100).  
Onze salarissen zijn te laag voor grotere medische uitgaven, het nationale ziekenfondssysteem NHIF heeft 
momenteel stevige problemen en betaalt vaak niet, de bovengenoemde stakingen maken zorg duur en zelf durf 
ik mijn hand bijna niet in onze spaarpot te steken...  
 
 

Inmiddels is het donker geworden en regent het hard. Mag ik het voor nu hierbij laten. 
 

Met onze beste wensen en hartelijke groeten, 
 

Jacinta 
 
 

 

Jacinta van Luijk - Kitale Community Advancement Programme (KAP)  

P.O. Box 371 - (30200) Kitale - Kenya (East Africa) 

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

 
 

Donaties zijn welkom op: bankrek.nr: NL37INGB0005160239 t.n.v. STG VRIENDEN VAN KAP, Den Haag  

of  nr. NL52INGB0001066957 t.n.v. MILL HILL MISSIEHUIS OOSTERBEEK  

t.b.v. "KAP Kitale"  of  t.b.v. "Jacinta”.  Alle ANBI erkend. 
 

mailto:kitaleaidsprogramme@gmail.com
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Stamppotmaaltijd voor Kitale   
                        

 

                                                                                                                                                                    

Hierbij nodigen wij u van harte uit op vrijdag 27 oktober 2017, 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: de heer Fons Eppink, Missionaris van Mill Hill. Hij zal vertellen over zijn bezoek van  

                   enige tijd geleden aan Kitale en zijn visie geven op het werk van KAP.   

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.  

De netto-opbrengst komt geheel ten goede aan het werk van het KAP.  
 

U kunt zich aanmelden bij Leo van Ewijk, liefst per e-mail:  lamvanewijk@hetnet.nl 

of telefonisch op nummer: 070-3273991. Uiterlijk vrijdag 13 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 27 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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