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        INFORMATIEBRIEF AAN DE VRIENDEN VAN KAP 

 

         

                        Kitale, september 2018       

Beste lezers! 

 

      Een heel hartelijke groet uit een eindelijk wat warmer wordend Kitale! Ik hoop van harte dat jullie 
het goed maken en wil hierbij graag laten weten dat dat voor ons en voor mij zo is, ondanks een 
ongelooflijk druk afgelopen jaar. Het is alweer september en de hoogste tijd voor een nieuwe brief.  
      Om te beginnen wil ik alle goede gevers en geïnteresseerden heel hartelijk bedanken voor jullie 
ondersteuning van ons werk. Het heeft ons letterlijk op de been gehouden! Ook verontschuldig ik mij 
wanneer ik u nog niet persoonlijk heb kunnen bedanken. 
 

Een tweede Joseph bij KAP! 
      Voor verschillende van jullie zal deze naam vertrouwd klinken:  
Joseph Onyango, medeoprichter van het ‘nieuwe KAP’ in 2009 - na overname 
van de Medical Missionaries of Mary (MMM) - en goede vriend!  
In januari 2018 heeft KAP versterking gekregen van een naamgenoot in de 
persoon van Joseph Masika Mutunga.  
      Als vrijwilliger van het Volunteer Missionary Movement (VMM) is hij 
aangesteld voor een periode van minimaal 1 jaar met mogelijke uitbreiding tot 
een 2e jaar, afhankelijk van beschikbare fondsen. Zijn taak  is het monitoren 
van de verdere ontwikkeling van de organisatorische- en bestuurscapaciteit 
van KAP. Dit in reactie op aanbevelingen in onze evaluaties van 2017. Hij heeft 
ons al eerder geholpen in 2016-17 als bekwaam financieel adviseur. Hij komt 
oorspronkelijk uit onze streek en verschillende van zijn familieleden zijn 
opgeleid tot KAP-vrijwilliger! Zelf is hij van vele administratieve, financiële en 
leiderschapsmarkten thuis. Wij zijn hem erg dankbaar dat hij, ondanks zijn 
drukke bedrijf in Nairobi, zijn diensten in deeltijd wil blijven verlenen. En ook 
VMM voor hun bereidwilligheid dit mogelijk te maken. Joseph Masika stelde 
zelf voor om wat over zijn indrukken te schrijven. 
 

 

Indrukken van een KAP veldwerker/counselor 

      Op een morgen een paar weken geleden vonden Andrew en ik eindelijk de gelegenheid voor een 
gesprek. Ik was gewoon benieuwd naar zijn kijk op het werk dat hij doet. Om eens te horen of het 
inderdaad zo moeilijk is als ik me voorstelde, of misschien niet. Ik had de indruk dat ik inbreuk maakte 
op zijn erg drukke dag (en dat was ook zo). Andrew is constant op pad van een gesprek met de ene 

Joseph Onyango 

 

Joseph Masika Mutunga 
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cliënt naar de andere, dan weer voor het faciliteren van een workshop of het bijwonen van een 
vergadering. Hectisch. Maar dat is niet zijn schuld - een veldwerker/counselor met specialiteit 
‘kinderbescherming’ draagt vele petten, heeft altijd meerdere taken tegelijkertijd te doen, 
beantwoordt geplande en spontane noden, schrijft rapporten en regelt komende activiteiten. Zijn 
energie is verbazingwekkend, helemaal als je bedenkt dat hij dagelijks 25 km op zijn brommer van zijn 
plattelandshuis naar zijn werk rijdt, en uiteraard weer terug aan het eind van de dag. Vaak in het donker 
en in de regen, over onverharde, donkere plattelandswegen en -paden, hier en daar rakelings langs een 
snelstromende rivier laverend. 
      Andrew is een gewaardeerd teamlid van KAP. Hij is een van die kalme, bescheiden mensen. Hij 
spreekt vloeiend Kiswahili, Engels en zijn moedertaal Ki-Bukusu. Hij spreekt langzaam en doordacht, 
waarin zijn diepe kennis van en ervaring met gemeenschapswerk duidelijk naar voren komt. “Daar is de 
man die we hebben begeleid en opgeleid op zijn reis uit alcoholverslaving. Kun je je voorstellen dat hij 
nu een gerespecteerde dorpsoudste is?” zegt hij trots. In een ander voorbeeld vertelt hij enthousiast 
hoe het vrijwilligers van KAP is gelukt om in de streek Namanjalala het stigma rond hiv/aids sterk te 
verminderen en ook op andere manieren de buurtproblemen aan te pakken.  
 

Werkgebied 
      In februari dit jaar ben ik met Andrew en collega’s op bezoek geweest in een werkgebied op de 
Oegandese grens voor het verzamelen van gegevens ten bate van het nieuwe strategische plan van 
KAP. Als vrijwilliger van de VMM is een van mijn taken het helpen van KAP om haar interne systemen 
van bestuur en beleid te versterken om maximale efficiëntie en beklijfbaarheid te bereiken. Hierbij 
hoort ook begeleiding van het proces van strategische planning.  
      Het was gedurende deze bezoeken dat ik een echte indruk kreeg van de geografische reikwijdte, 
culturele verscheidenheid en economische ongelijkheid van onze county (provincie). Ik ben geboren in 
Trans Nzoia County en heb een groot deel van mijn leven hier doorgebracht; over het algemeen 
socialiserend met een welvarende boerengemeenschap en zakenmensen die tamelijk comfortabele 
levens leiden. Ik herken de dubbelzinnigheid van ‘tamelijk comfortabel’, maar laten we het daar nu 
even bij laten. Het was tegen deze achtergrond dat ik echt geschrokken ben van de sociaaleconomische 
strijd die leden van onze zelfde county voeren, op een afstand van nog geen uur rijden.  
 
Uitdagingen  
      Volgens Trans-Nzoia’s County Integrated Development Plan (CIPD) 2018-2022, zijn minstens 17,6% 
van haar bevolking capabele mensen die geen werk kunnen vinden, terwijl 25,2% economisch inactief 
zijn. Dit leidt natuurlijk tot allerlei spanningen op het socio-economische front. En dat is de realiteit 
waarmee Andrew en collega’s dagelijks te kampen hebben wanneer zij de county doorkruisen.  
      Zo ervaart Andrew soms vijandigheid ten gevolge van hun werk in het begeleiden van leden van 
verschillende bevolkingsgroepen om weer in vrede samen te leven na door afschuwelijk geweld 
getraumatiseerd te zijn. Hij wordt soms bedreigd door dezelfde mensen die hij probeert te helpen. Zo 
vertelt Andrew over een geval waar een deelnemer aan een KAP-vredesactiviteit het etiket ‘overloper’ 
kreeg van een illegale militie: “Deze groep richtte zich ook tegen mij in de veronderstelling dat ik zijn 
vriend was die zijn beslissingen beïnvloedde. Ja, het was mijn verantwoordelijkheid om hem te helpen, 
maar de beslissing wel of niet te veranderen was van hemzelf. Ik ben een tijdlang bang geweest dat 
mijn leven in gevaar was.” In een ander geval van kindermisbruik stuurden de dader en degenen die 
hem verdedigden Andrew bedreigingen voor het geval hij het zou wagen de politie in te schakelen.  
      Een andere uitdaging is wanneer in de uitvoering van zijn werk Andrew dringende noden ontmoet 
die om directe actie vragen, maar die soms niet in verband staan met het werk van KAP. “Wat zou u 
doen, Mr. Masika?” vraagt hij mij. Maar omdat ik niet zo gauw weet wat te zeggen, gaat hij verder: “Je 
kunt dan niet zomaar inpakken en wegwezen.” Hij schudt zijn hoofd: “Je steekt dan dus je hand in eigen 
zak, maar daar zit niet veel in om een bijdrage te leveren aan de oplossing. Het is niet gemakkelijk.  
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De mensen vertrouwen erop dat wij ze helpen en dan is het beledigend om zomaar weg te lopen.  
Dit gebeurt niet een of twee keer, maar erg vaak.”  
 

Resultaten en bemoedigingen 
      Deze en andere uitdagingen ontmoet KAP in haar projecten die gefinancierd worden door 
verschillende donoren en goede gevers, waaronder VMM en Vrienden van KAP in Nederland. De moed 
om door te gaan en niet op te geven wordt ondersteund door de successen en positieve veranderingen, 
die in Trans Nzoia worden waargenomen als resultaat van het werk van KAP, en van dat van anderen. 
“In Soko Moko (Kitale achterbuurt) en Yuya (plattelandsstreek) hebben we verslavingsprojecten. 
Evaluatie-metingen laten zien dat misbruik en verslaving in deze groepen aanzienlijk zijn afgenomen 
sinds het begin van onze activiteiten. Zulke resultaten bemoedigen ons allemaal heel erg. Er zijn meer 
dingen die ons bemoedigen dan ontmoedigen,” concludeert Andrew, terwijl hij met een glimlach 
opstaat. We schudden elkaar de hand, terwijl ieder van ons weer verdergaat met zijn eigen activiteiten 
in het opbouwen van onze county op onze eigen unieke manier.  
      Ik kan niet anders dan mijn waardering uitspreken voor Andrew, de andere KAP-stafleden en 
gemeenschapswerkers over heel Trans Nzoia County. Hun verdiensten zijn onmeetbaar! 
 

Geschreven door Joseph Masika Mutunga 
Vrijwilliger bij KAP; Volunteer Missionary Movement (VMM) 

 

 
Met hartelijke groeten en de beste wensen!           

Jacinta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jacinta van Luijk - Kitale Community Advancement Programme (KAP) 
P.O. Box 371 - (30200) Kitale - Kenya (East Africa) 
E-mailadres (zowel programma als persoonlijk): office@kapkitale.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”.  Beide ANBI erkend. 
 
 
 

Afmelden voor deze nieuwsbrief.  Wanneer u de KAP vriendenbrief niet langer wilt ontvangen, stuur dan een verzoek om 
uw (mail)adres te verwijderen uit de verzendlijst naar: info@kapkitale.com 
Mocht u zich later toch weer willen aanmelden dan kan dat altijd via hetzelfde e-mailadres. 

 

 

Andrew (rechts vooraan) leidt een werkgroep over hiv/aids 

mailto:office@kapkitale.com
mailto:info@kapkitale.com
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Stamppotmaaltijd voor Kitale                     

 

                                                                                                                                                                    

Hiervoor nodigen wij u van harte uit op vrijdag 12 oktober 2018, 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: Mevrouw Fidelis Nthenge. Zij woont in Den Haag en is adviseur van   

                   onze stichting. Zij zal ons vertellen over haar thuisland Kenia.  

19.50 uur Dessert met aansluitend gelegenheid voor vragen.  

21.00 uur Afsluiting met een kopje koffie of thee. 
 
De avond zal worden opgeluisterd met muziek en zang. 
 

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

Mocht dit bedrag voor u bezwaarlijk 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 zondag 7 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 12 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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