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INFORMATIEBRIEF AAN DE VRIENDEN VAN KAP 

 
         

                                                         Apeldoorn, april 2020     

Beste lezers!          
 

       Er is heel wat veranderd sinds de vorige Vriendenbrief van een half jaar geleden!  

De wereld staat inmiddels op z’n kop. In veel landen, wereldwijd, zijn grote delen van de maatschappij 

tot stilstand gekomen, terwijl andere delen kampen met ernstige overbelasting. Ook Kenia is niet 

gespaard gebleven voor het corona virus. Wat dat voor het KAP-team betekent, ziet u o.a. op de 

volgende foto’s: 
 

      Vergaderen onder de Jacaranda boom naast het kantoor 

 

 

                          Desinfecteren van deurklinken, tafels e.d.                               

                                          

 

 

 

 

 
                     Handen wassen bij de poort, in water met Dettol 
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  Nu Jacinta vanwege de huidige crisis haar handen vol heeft aan de gevolgen voor de mensen en 

het werk van KAP, leek het mij (Magda) een goed idee om toch een Vriendenbrief rond te sturen om u 

een indruk te geven van de situatie in Kitale. Hiervoor heb ik geput uit verschillende e-mailberichten en 

foto’s die ik de afgelopen weken van Jacinta heb ontvangen.  

  

         In maart zou ik, samen met onze voorzitter Leo van Ewijk, een bezoek brengen aan KAP Kitale. We 

verheugden ons erop en ook het KAP-team keek uit naar onze komst, maar vlak voor vertrek moesten 

wij helaas onze reis annuleren. Heel erg jammer! Hopelijk komt er later alsnog een geschikt moment. 

    
   

  Uit berichten van Jacinta:  

“Het is hier ook een rare en erg hectische tijd. Om te beginnen viel tijdens een letterlijke donderslag bij 

heldere hemel (erg snel opkomend onweer met harde wind) een grote oude boom op onze Toyota die 

voor ons kantoor stond geparkeerd. Het is de beste en ‘nieuwste ’van de twee die we hebben. Goddank 

zat er niemand in! En viel hij niet op het 

wachthuisje dat vol mensen zat, of op het 

kantoor. Maar wel erg beschadigd; gelukkig 

werkt de motor nog prima en kan hij zelfs nog 

rijden (wel met beschadigde as). De 

verzekering heeft gezegd de schade te zullen 

vergoeden, dat hopen we dus maar!  
 

  Wat het coronavirus betreft, neemt 

het aantal besmettingen ook hier snel toe. Ik 

heb de indruk dat men erg paniekerig is. Zo 

gaan er auto’s rond met luidsprekers die “Pas 

op! Pas op!” roepen. Nogal wat mensen 

denken dat het een soort ebola is (met 93% 

sterftegraad); in ieder geval is de reactie behoorlijk dramatischer dan toen hiv werd geconstateerd! Ook 

de County gezondheidszorgautoriteiten reageerden met paniek: om ons een hart onder de riem te 

steken mag iedereen zijn doden gratis uit het mortuarium komen ophalen, en alle ‘gewone’ patiënten 

uit de betere afdeling van het County ziekenhuis zullen plaats moeten maken voor de vele corona 

patiënten! Ook denken sommige mensen dat dit een straf van God is en dat mensen met een sterk geloof 

niet besmet zullen worden. Met alle gevolgen van dien! In sommige kerken werden daarom gelijk grote 

kerkdiensten georganiseerd! Inmiddels is er een stop gezet op bijeenkomsten en is er een avondklok 

ingesteld.    

       En ondertussen gaan de klimaatsveranderingen door, vliegen her en der in Kenya de sprinkhanen 

nog steeds in grote zwermen rond, maar dat is nu achtergrondmuziek. Zal de internationale 

gemeenschap solidariteit nog wel kunnen opbrengen? 

       Een prachtig bijverschijnsel is wel dat nu die akelige politieke bijeenkomsten niet meer mogen! 

En dat het regeringsgeld hiervoor aan corona besteed gaat worden. Zeggen ze……  

       Het is natuurlijk allemaal heel erg en is het nog afwachten hoe de situatie zich hier zal 

ontwikkelen. Er zijn nogal wat mensen wiens immuunsysteem niet optimaal is, bijv. de mensen met hiv, 

malaria, cholera, andere infectieziekten, honger, enz.  Het opvolgen van adviezen is ook een probleem:  

Hoe was je je handen als je geen of erg weinig water hebt? Hoe voorkom je fysieke nabijheid als je met 

5 of meer mensen in 2 kleine kamers woont en de buurt-WC moet delen? 
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 KAP bezigheden 
       In de afgelopen weken hebben we daarom verschillende zaken proberen te regelen: 
1.    Corona educatie: We hebben razendsnel een basiscursusje ontworpen. Inhoud: beschrijving virus, 
symptomen, preventie en daadwerkelijke actie: Het maken en gebruiken van een ‘leaky bucket’ 
(emmertje/container met spijker onderaan zijkant), gebruik van zeep, handen-was-les, ‘afstand-
houden-les’, het zelf maken van maskers. Ook benadrukken we om het liever over ‘fysieke afstand’ dan 
over 'sociale afstand' te hebben: Je hebt elkaar juist zo hard nodig! 
        Inmiddels houden we geen bijeenkomsten meer, maar concentreren we ons op 10-15 minuten 
educatie sessies met onze vrijwilligers over de telefoon. 
2.    Reguliere activiteiten die door moeten gaan: opvolgen van enkele deelnemers van onze verslavings-
gemeenschapsbehandelingsgroepen, via twee buurt trainers, en opvolgen van kindermishandelings- en 
enkele counselingszaken; 
3.    Dringende kantoorzaken zoals financiën, aanvragen, verslagen e.d.  

Shakila, Peter, ikzelf en Violet en de bewakers zijn nog op kantoor aanwezig. De anderen werken van 

huis. Dat laatste is een uiterste en erg beperkende optie, omdat daar vaak geen elektriciteit is. Vorige 

week was er zelfs geen water. Op kantoor gebruiken we een generator als de stroom uitvalt.  

 
Fondsen 

  We zullen erg hard moeten trekken om door de huidige situatie heen te komen. We werkten 

momenteel sowieso al min of meer op reservefondsen. Per 1 juli 2020 hoopten we dat er enkele 

toegezegde fondsen beschikbaar zouden komen, maar het ziet ernaar uit dat deze zullen worden 

uitgesteld, met alle gevolgen van dien. Ook hebben we geld nodig om onze gestarte corona activiteiten 

voort te kunnen zetten. Bovendien hebben we onverwachte uitgaven voor desinfecteermiddelen en 

gezichtsmaskers, waarvoor nu al meer dan 250 Euro uitgegeven (op 2/4). En we krijgen in toenemende 

mate verzoeken om hulp: Mensen die geen geld meer hebben voor eten, medicijnen enz.....  

      

       Ik hoop van harte dat jullie allemaal goed gezond zijn en de corona perikelen het hoofd weten te 

bieden. Dat het toch vooral snel mag wegwaaien, en de zo akelige ontwikkelingen weer een goede keer 

nemen.”  
  
 Tot zo ver het laatste nieuws van Jacinta uit Kitale. 

 

 Van het bestuur 

  Van vergaderen is voorlopig natuurlijk geen sprake, onze contacten beperken zich tot e-mail en 

telefoon. Dat deden we altijd al, maar het is ook fijn om af en toe bij elkaar te komen. Meestal zo’n vijf 

keer per jaar bij iemand thuis. Dat moeten we nu even uitstellen. 

 

  Enige tijd geleden heeft Niek Vrouwenvelder te kennen gegeven te willen stoppen als secretaris 

van KAP. Ook op deze plaats bedanken we hem nog voor zijn inbreng en inzet gedurende de afgelopen 

periode. Het ga je heel goed, Niek! 

 

  Bij de vorige Vriendenbrief zat een uitnodiging voor de jaarlijkse stamppotmaaltijd op 4 okt. jl. 

Het is fijn om te kunnen vermelden dat het weer een geslaagde bijeenkomst is geweest. Mooie 

opkomst, lekker eten, een interessante voordracht, muziek en zang, en niet in de laatste plaats een 

gezellig samenzijn met prettige ontmoetingen. De netto-opbrengst bedroeg € 1.240, -, een heel mooi 

bedrag dat weer geheel ten goede is gekomen aan het werk van KAP.  
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Ook voor dit jaar staat er in oktober weer een stamppotmaaltijd op de planning. Laten we hopen dat 

de corona-narigheid dan voorbij is en we elkaar weer ‘normaal’ zullen kunnen ontmoeten.  

 

  Op dit moment is het nog heel onzeker of er deze zomer enige vorm van vakantie vieren mogelijk 

zal zijn. Een bittere pil voor degenen die eraan gewend zijn om er op uit te trekken of dat misschien 

juist voor de eerste keer zouden doen. De meeste mensen ervaren dat niet meer als een luxe, maar als 

de gewoonste zaak van de wereld. In tegenstelling tot veel mensen die maar nauwelijks rond kunnen 

komen. Ook Jacinta moet alles op alles zetten om het werk van KAP door te kunnen laten gaan!  Daarom 

opnieuw een oproep: Ontvangt u in mei weer vakantiegeld? Denk dan alstublieft ook (of weer) aan KAP 

Kitale! Bij voorbaat hartelijk dank!     

 

  Tenslotte wens ik u, mede namens alle bestuursleden, heel veel sterkte onder deze moeilijke 

omstandigheden. Zorg goed voor uzelf en blijf gezond! Ook namens Jacinta en haar team alle goeds 

gewenst, vooral voor een goede gezondheid, en Gods zegen! 

  

Vriendelijke groet, 

  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: 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

