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INFORMATIEBRIEF AAN DE VRIENDEN VAN KAP 

 
 

                                        Oosterbeek, juni 2019        

Beste lezers!  
  

   Hartelijke groeten vanuit Mill Hill Oosterbeek, waar ik na ruim een maand verlof ben 

aangekomen. Sommigen van jullie heb ik inmiddels ontmoet, velen nog niet. Ik hoop van harte dat 

iedereen het goed maakt. Ook wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor alle ondersteuning en 

bemoediging van ons werk. Dat heeft ons werkelijk enorm geholpen! Na mijn ononderbroken 

afgelopen 2½ jaar in Kenya, heb ik dit keer ruim 2 maanden verlof. Omdat ik mij erg veel financiële 

zorgen maak over ons succesvolle KAP programma, is deze periode vooral een werkvakantie. 

 

Februari 2019, een nieuwe activiteit: Persoonlijke bezoeken aan huishoudens: 

  In een poging om nog meer mensen intensief te bereiken, zijn we begonnen onze vrijwilligers te 

leren om op een georganiseerde manier in individuele huishoudens hiv/aids voorlichting te geven en ook 

de resultaten daarvan te meten. Onze resultaten laten sowieso zien dat dankzij ons werk de kennis, 

houding en het gedrag van onze deelnemers - in kwantiteit en kwaliteit - aanzienlijk verbeteren.  

  We hebben aantrekkelijke en eenvoudige informatieblaadjes gemaakt, en vragenformulieren voor 

het verzamelen van gegevens over de kennis, houding en het gedrag van de begunstigden. Die vragen 

maken veel los: Deelnemers blijken met veel hiv-gerelateerde ervaringen te zitten die zij hebben verstopt: 

van positieve hiv-test resultaten en stiekem medicijngebruik tot risicogedrag, verkrachtingen, incest en 

discriminatie. Hun kennis over hiv/aids blijkt erg beperkt te zijn: “Aha! Jullie komen ons iets meer 

vertellen over die ziekte van zondaars”, horen we regelmatig.  

  Bij het eerste bezoek is een KAP staflid of trainer aanwezig, maar daarna moeten de vrijwilligers 

het zelf doen. De doorverwijzingen voor counseling naar onze stafleden zijn overweldigend. We leren 

onze vrijwilligers om vooral een ‘luisterend oor en een schouder om op uit te huilen’ te zijn. En om hun 

weg te vinden naar de test- en behandeldiensten.  

  32 jaar geleden is er in Kenya begonnen met voorlichting over hiv/aids; het is treurig te moeten 

constateren dat de resultaten hiervan erg beperkt zijn. Wij vinden dat dit ligt aan de doorgaans 

oppervlakkige kwaliteit van de voorlichting, en de geld-gedomineerde motivatie hieromtrent.  

  De nieuwe infecties onder jongeren nemen weer toe, en ook de 

getrouwde volwassenen komen er niet best vanaf. Ons werk is nog niet 

afgelopen!  

  Na eind december 2019 zullen de fondsen voor dit werk op zijn! 

 

Do Not Stigmatise 

Fight AIDS,  
Not People With HIV/AIDS! 
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April 2019, Behandelgroepen voor alcohol- en drugsmisbruikers: 

  Patrick rapporteert dat de activiteiten zijn geïntensiveerd: Na de basiscursussen vinden er nu in 

vier streken minstens iedere week vervolgbijeenkomsten plaats onder leiding van hiertoe opgeleide KAP 

trainers, en eens per twee weken met aanwezigheid van KAP stafleden. Daartussendoor bezoeken de 

KAP trainers de deelnemers thuis. Bovendien wonen zij doorgaans zelf in de buurt en staan hun deuren 

te allen tijde voor de cliënten open.  

  Iedere groep heeft zo’n 15-25 trouwe deelnemers. Na 7 maanden blijkt ruim 50% van de 

deelnemers gestopt te zijn of sterk verbeterd misbruikgedrag te vertonen, en hun levens weer op de rails 

te zetten. Ook nemen ze hun hiv-remmers, tbc- of andere medicatie weer naar behoren in (en niet meer 

met een slok jenever). Deze prestaties mogen niet onderschat worden: Veel mensen, vaak jongeren, zelfs 

jonge kinderen, gaan alcohol en drugs gebruiken vanwege frustraties, depressie, werkloosheid, sociale 

druk. Of omdat zij het voorbeeld krijgen van ouders, familie of onderwijzers en leraren, het zelfs door 

hen aangeboden krijgen. Eenmaal aan de haak kom je daar niet zomaar meer vanaf. In veel buurten - ook 

tijdens onze behandelbijeenkomsten - hangt de indringende geur van alcoholbrouwerijtjes; brouwen is 

een inkomstenbron voor nogal wat arme gezinnen. “Pietje bult eigen schuld”?  

  Onze behandelgroepen zijn geliefd: Nogal wat cliënten willen ook hun vrienden meenemen. Dat 

is leuk, maar zorgt ook voor organisatorische uitdagingen, omdat er een bepaald patroon moet worden 

gevolgd en er geld nodig is voor de eenvoudige bonen-met-mais maaltijden tijdens de basiscursussen en 

de tokens voor KAP trainers wanneer zij hun regelmatige en tijd- en energie rovende activiteiten 

uitvoeren. En natuurlijk ook voor de transport- en personeelskosten van de KAP staf.  

  Die fondsen zullen per eind juli 2019 ook op zijn.  

We hebben nog geen nieuwe donor hiervoor kunnen vinden.  1 

 

       

   ← Muziekgroepje, spreekster → 

                 tijdens stamppotavond 

                12 oktober jl.   

 
 

7 juni 2019, een telefoontje van Joseph:        

  “Het is ons eindelijk gelukt om de streek voor ons Trauma & Vredeswerk te mobiliseren en we 

hebben nu 1 Healing and Rebuilding Our Communities (HROC) workshop gehouden, voor zo’n 30 

mensen. Dat was geen gemakkelijke klus; zoals je weet is het wantrouwen in de gemeenschap enorm. De 

mensen worden gebruikt door politici, en ze leven in angst voor elkaar. Ze weten niet hoelang ze nog op 

het land, dat hun is toegewezen, mogen wonen. Er zijn grote conflicten binnen families en gezinnen.  

  Over alle afgelopen jaren is er nog nooit aandacht besteed aan de vele traumatische ervaringen 

die zij hebben meegemaakt. Terwijl die een grote bedreiging in hun levens vormen. In de workshop 

durfden ze eindelijk zichzelf te zijn, en een begin te maken met het heropbouwen van onderling 

vertrouwen. Maar er is nog een lange weg te gaan, en vervolgactiviteiten zijn hard nodig.  

  De andere groepen uit de buurt willen nu ook meedoen, maar ik heb begrepen dat het geld 

hiervoor op is. Klopt dat echt? Hoe kan dat nou? Kun jij daar niets aan doen? Waarom wachten 

organisaties met vredeswerk totdat er weer geweld uitbarst? Om dan eerste hulp te gaan verlenen? Dit 

is het moment dat we narigheid kunnen voorkomen!”  2 

_______________________ 
1   Een volledige behandelcursus van 8 maanden voor 15 cliënten kost € 3.150. Vervolgactiviteiten alleen kosten € 2.000. 
2   1 HROC workshop voor 25 deelnemers met enkele vervolgsessies kost € 820. 
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 Persoonlijke noden 

 Behalve reguliere financiële programma-noden constateert KAP ook dat de salarissen van haar 

stafleden met kinderen op de middelbare school en (iets) hoger, niet toereikend zijn. Bovendien zijn 

we niet in staat om bij te springen in situaties zoals die van Rueben, onze 30-jarige ex-bewaker, die door 

een brommerongeluk zijn baan bij ons kwijtraakte (been operatie niet goed uitgevoerd, metalen plaat 

nu geïnfecteerd, dreigende amputatie, verzekeringsvergoeding vooralsnog ‘verdwenen’).  3 

                  

 

Fondsen werven 

   Volgens onze audit van juni 2018 besteedde KAP ruim 

€100.000 per jaar (terwijl de bijdragen in natura van de lokale 

gemeenschappen, bestaande uit gratis lesruimten, niet-betaalde 

gebruikelijke transport- en zit(!)geld vergoedingen en 

vrijwilligerswerk, een waarde van € 320.000 vertegenwoordigden). Op volle toeren draaiend zou onze 

begroting zo’n € 150,000 per jaar bedragen.  

  Op dit moment komen deze fondsen nog uit 5 verschillende bronnen, 

waaronder 2 grotere donoren, plus bijvoorbeeld onze Stichting Vrienden van KAP. 

De grotere donoren lopen respectievelijk eind augustus en december 2019 af. We 

hebben tot dusver 1 (meer-jaren) aanvraag ingediend waarmee we 10% kans 

maken (start eventuele betaling per juli/augustus 2020). Ook hebben we 

toestemming gekregen om een andere grote aanvraag in te dienen die, indien 

goedgekeurd, rond september 2020 in zou gaan. We hebben reservefondsen voor 

zo’n zeven zuinige maanden.  

  De wereld van internationale ontwikkelingsgelden is momenteel erg 

gecompliceerd. Er is niet veel ruimte voor kleinere/middelgrote sociaal-pastorale 

programma’s als de onze. De lokaal aanwezige fondsen zijn vaak onderhevig aan 

corruptie, die trouwens niet zelden door internationale spelers wordt versterkt.  

  Vanaf september 2019 willen wij cursussen gaan geven tegen vergoeding/betaling. We hopen 

uiteraard dat dit wat op zal leveren. Toch is de verwachting dat we onze bestaande doelgroepen sterk 

zullen moeten inperken.  

  Met deze vriendenbrief zou ik daarom graag heel dringend een beroep willen doen op jullie 

ondersteuning, met name om ons door de overbruggingsperiode tussen grotere donorfondsen heen te 

trekken. En de bovengenoemde broodnodige cursussen, activiteiten en hulpverlening toch door te 

laten gaan. Bijdragen voor bovengenoemde studie en medicatie van (ex-) stafleden zijn ook van harte 

welkom. Financiële verantwoording is in alle gevallen gegarandeerd. Alle beetjes helpen!! 
 

 Mag ik dan nu het Vriendenbriefstokje aan Magda doorgeven, en jullie alle goeds toewensen! 

Ik hoop nog velen van jullie te mogen ontmoeten. 
 

Met heel hartelijke groeten,  Jacinta. 

________________________ 
3   Een eerste schatting voor bijdragen aan schoolgelden voor 8 kinderen van stafleden t/m december 2024 bedraagt zo’n  

     € 16,000. De onkosten voor medicatie voor zieken rond € 1,600, inclusief Reubens begroting van € 950.  

schilderijen uit Kitale; volgende 
vriendenbrief meer hierover. 
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v.l.n.r. Magda van Erkel, Anthony Heinsbroek, Frans van Soest, Fidelis Nthenge, Cecilia Mukhoma, Jacinta van Luijk, Leo  van Ewijk.  

            Niek Vrouwenvelder was helaas verhinderd.  

 

BESTUURSVERGADERING 

 Op 25 april jl. hadden we een bijzondere vergadering, want deze keer was Jacinta ook van de 

partij. Fijn om met haar rechtstreeks van gedachten te kunnen wisselen over allerlei zaken rond KAP. 

We deelden haar zorgen over de moeilijke financiële situatie, zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, en 

de mogelijke gevolgen voor de voortgang van het werk. Wij staan dan ook van harte achter haar oproep 

om extra ondersteuning.  

 In dit verband denk ik bijvoorbeeld aan het vakantiegeld dat de meesten van ons vorige maand 

weer mochten ontvangen! Hoe mooi zou het zijn om Jacinta hierin te laten delen, zodat zij aan het eind 

van haar vakantie naar huis terug kan keren met een leuk bedrag aan ‘vakantiegeld’ op zak! Een drankje 

minder, een taartje of een andere vakantie-uitgave ten behoeve van het werk van KAP, daar worden 

wij niet armer van …….. integendeel: rijker! 

 Verder kan ik u melden dat we blij zijn met de komst van Cecilia Mukhoma, die als adviseur ons 

bestuur is komen versterken. Cecilia woont met haar gezin in Den Haag en bezoekt voor haar werk 

regelmatig haar geboorteland Kenia. Onlangs is ze nog op bezoek geweest bij het KAP team in Kitale. 

Wij vertrouwen op een prettige en inspirerende samenwerking! 

 

Namens het bestuur wens ik u een mooie zomer,     

Magda van Erkel 

 

 

   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.  
 

   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 

 
 

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 

mailto:office@kapkitale.com
mailto:office@kapkitale.com

