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Beste lezers,                        Kitale, september 2019 
 

   Weer terug in Kenya, stuur ik u mijn hartelijke groeten! Het was erg leuk om verschillende bekenden 

weer te ontmoeten en bij te praten. Ook wil ik alle goede gevers van heel harte bedanken voor jullie geweldige 

(extra) ondersteuning! Dit heeft ons geholpen om aan enkele medische noden tegemoet te komen, en om 

dringende activiteiten in ons trauma/vredesprogramma door te laten gaan.  

   Mijn terugkomst in Kitale was heel bemoedigend. Zo vond ik al onze stafleden goed en erg hard aan het 

werk. Een verslagje van enkele resultaten van de afgelopen maanden: 
 

Cursussen voor kansarme jongeren 

  Op 29 april jl. ging de training voor kansarme jongeren van start in Mitoto, een erg druk bevolkte half 

platteland/half stad-streek, zo’n 20 km buiten Kitale. Het Leger des Heils stelde gratis haar kerkruimte ter 

beschikking. Een 18-jarige deelnemer rapporteerde vorige week het volgende:  
 

   “Voordat ik aan deze cursus meedeed kon m’n leven me eigenlijk niets meer schelen. De nieuwe man die 

mijn moeder na het overlijden van mijn vader trouwde had een grote hekel aan ons kinderen, en deed zijn uiterste 

best om ons te pesten. Toen hij met opzet op het graf van mijn vader, naast onze voordeur, begon te urineren 

ben ik uit huis weggegaan en op straat gaan wonen. Daar besteedde ik de dagen aan kaartspelen op de markt, 

jenever drinken, drugs gebruiken en seks. Het delen van mijn ervaringen in de workshops met andere jongeren 

was een enorme opluchting, toen ik besefte hoeveel pijn ik had en dat ik daar wat aan kon doen. Bovendien leerde 

ik dat mijn leven niet bepaald hoefde te worden door mijn familie. Ik zag in dat ook mijn leven waardevol is, en 

besloot er wat van te gaan maken. Daarop ben ik naar de lokale technische vakopleiding gegaan, en heb 

gevraagd of ik met een cursus mocht meedoen. Ik heb op allerlei deuren geklopt en het is me gelukt om daarvoor 

een subsidie te krijgen van het County Development Fund - een waar wonder, want dat lukt bijna nooit!  

  Ik drink niet meer en ben ook gestopt met de marihuana en mijn roekeloze seksuele contacten.” 

training voor kansarme jongeren huisbezoek 

Stamppot 4 oktober, zie pagina 4 
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Persoonlijke bezoeken aan huishoudens 

  Zoals verteld in mijn vorige brief maakt deze nieuwe activiteit veel meer los bij de deelnemers dan wij 

hadden verwacht. Zoveel zelfs dat onze stafleden overweldigd zijn door het aantal doorverwijzingen. We moeten 

bedenken hoe we deze nieuwe activiteit het beste kunnen aanpassen. Een voorbeeld: 
 

  Een moeder was zo blij met het bezoek van een vrijwilliger en een KAP staflid, dat zij hen meteen een kop 

pap voorzette. Zij bleek een arme weduwe te zijn en hiv-positief. Van haar vier kinderen zijn de twee jongsten hiv-

positief geboren. Moeder en 16-jarige hiv-positieve dochter waren thuis om het vragenformulier in te vullen. De 

moeder vertelde dat binnen het gezin vrijuit over hiv wordt gesproken, maar vanwege negatieve buurtreacties 

niet daarbuiten. Ze bleken niet veel over hiv/aids te weten; daarover was er op de hiv kliniek nauwelijks iets 

verteld.  

  Al gauw barstte de dochter in tranen uit: Ze vond het verschrikkelijk dat zij met school had moeten 

stoppen omdat zij een baby kreeg. Zij zag zichzelf nog helemaal niet als moeder, en schaamde zich ervoor om 

naar de babykliniek te moeten “tussen al die oude vrouwen”, en haar kind de borst te geven. De vader van de 

baby was een 18 jarige buurjongen, zelf wees en erg arm. Ook hij bleek hiv positief te zijn. De dochter dacht dat 

zij hem had besmet en voelde zich ontzettend schuldig. Ze wist eigenlijk niet of zij haar hiv-remmers wel goed had 

ingenomen. Zij wist eigenlijk ook nauwelijks hoe overdracht van hiv kon worden voorkomen.  

  Onze nieuwe hiv vrijwilligster doet erg haar best om alle feiten goed uit te leggen en troost te bieden, 

maar vindt het wel een beetje moeilijk. Bovendien blijkt dat enkele buurtbewoners het valse gerucht rondstrooien 

dat zij dit werk alleen maar doet omdat zij hiervoor dik betaald wordt …… 
 

  Kundig en gemotiveerd 

   Weer terug in Kenya valt het me steeds weer op hoe knap onze stafleden de lokale gemeenschappen in 

beweging weten te krijgen. Dat is geen kleine klus; het vereist veel diepe kennis van en hart voor ‘gewone 

mensen’, het lokale gemeenschapsleven, tradities en gebruiken. En eindeloos geduld en doorzettingsvermogen. 

Omdat de meesten van onze stafleden zelf uit die gemeenschappen komen en ook zelf veel hebben meegemaakt 

voelen zij de mogelijkheden en uitdagingen vaak erg goed aan. Bovendien geloven zij allemaal erg in de waarde 

van het helpen van anderen en van gemeenschapsopbouw. In de huidige enorme Kenyaanse geldmentaliteit is 

dat werkelijk heel bijzonder. In hun werk bereiken zij daarom vaak dingen die de gangbare ‘quick-fix’ methoden 

maar niet lukken. En hun toewijding en inzet blijken aanstekelijk te werken! 
 

 Strategisch plan en audit 

  Momenteel zijn we bezig met het maken van een ‘strategisch plan’ voor de komende vijf jaar. Dit onder 
leiding van deskundigen die hiervoor alle staf- en bestuursleden, een selectie van trainers, vrijwilligers, 
begunstigden en anderen interviewen. Begin oktober moet het klaar zijn. Behalve dat het ons zal helpen om zo 
doelgericht en effectief bezig te zijn, hopen we ook dat het ons zal helpen bij het werven van fondsen.  
 En de komende week hebben we de auditors op bezoek voor de jaarlijkse controle van onze financiële 
zaken. Het meeste werk hiervoor werd dit keer trouwens voorbereid door onze financiële stafleden. We 
hebben er alle vertrouwen in dat we, net als de afgelopen 9 jaar, weer een verklaring van ‘goede gezondheid’ 
zullen krijgen! 
 

Tenslotte 

  Ons KAP werk gaat goed en maakt een groot positief verschil in de levens van mensen. Desondanks is 

het vinden van voldoende fondsen voor iedereen een enorm en toenemend probleem. En dat terwijl onze 

cursussen zo goed worden meegedragen door de deelnemende gemeenschappen, en ze eigenlijk erg goedkoop 

zijn (eten voor 1 cursist voor 1 dag kost bijv. slechts € 1,70!). Uw bijdragen blijven van heel erg harte welkom! 
 

Met alle goede wensen voor jullie en liefs,  

Jacinta 

 

Jacinta van Luijk - Kitale Community Advancement Programme (KAP) 

P.O. Box 371 - (30200) Kitale - Kenya (East Africa)    E-mailadres: office@kapkitale.com 

mailto:office@kapkitale.com
mailto:office@kapkitale.com
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Van het bestuur 
 

      Af en toe gaan er mensen op bezoek bij KAP in Kitale. Zo ook de zus en zwager van Jacinta, die eind vorig 

jaar terug kwamen met twee mooie kunstwerken. Deze vormen de aanleiding om een bijdrage te schrijven 

voor de nieuwsbrief.  

 

       Mijn betrokkenheid bij KAP was er al lang; ik hoorde erover in Leidschendam. 

Jacinta komt tenslotte uit Leidschendam. Ik kende haar vader Leo van Luijk o.a. als 

lid van de MOV groep. Hij vertelde er regelmatig over.  

       Mijn bestuurlijke betrokkenheid begon met de vraag van mijn voorganger 

Henk de Boer of ik voorzitter van de stichting wilde worden. Henk zou dan 

secretaris worden. Zo gezegd zo gedaan. Henk is er helaas niet meer.  
        
      Hoe meer je over het werk van KAP in Kenia hoort, hoe meer respect je krijgt 

voor de werkers in Kitale. En er is meer dan voldoende aanleiding om ermee door 

te gaan! 
 

 Waar voorheen medefinancieringsorganisaties een grote financiële steun 

waren, is dat nu niet meer het geval. De uitdaging voor de steunstichting is 

daardoor des te groter geworden. Nadrukkelijk is te merken dat na de financiële 

crisis het verzamelen van middelen een stuk moeilijker is geworden. Dat geldt ook 

plaatselijk. Het werk van KAP in Kenia is echter van zo'n groot belang, dat er alle 

reden is om de uitdaging aan te blijven gaan. Daarom: wij zullen doorgaan! 
 

Deze twee kunstwerken zullen op de stamppot avond bij opbod worden verkocht. De opbrengst komt geheel 

ten goede aan het werk van KAP.  

 

Leo van Ewijk,  

voorzitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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  Stamppotmaaltijd voor Kitale                     
 

                                              
                                                                                                                       

Hierbij nodigen wij u van harte uit op vrijdag 4 oktober 2019, 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 worst,  

                    spek of een gehaktbal. Verder een lekkere jus, mosterd en piccalilly, evenals een  

                    glaasje wijn of frisdrank.  

19.30 uur  Spreker: de heer Victor Scheffers, adviseur mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. 

19.50 uur  Dessert met aansluitend gelegenheid voor vragen. 

21.00 uur  Veiling van de twee kunstwerken.  

21.30 uur  Afsluiting. 

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 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 20 september 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 4 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 

 

mailto:lamvanewijk@hetnet.nl
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