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Bijeenkomsten bestuur 

Het bestuur is in 2019 drie maal bijeengekomen, bij bestuursleden thuis: 

46e vergadering op 25 april 2019 

47e vergadering op 27 juni  2019 

48e vergadering op 12 september 2019 

 

Behandelde onderwerpen: 

2019 was een bijzonder jaar. Jacinta van Luijk was met verlof in Nederland. Dit bood de 

mogelijkheid om uitgebreid met elkaar te overleggen.  

    Het is volstrekt duidelijk geworden dat de hiv- en aidsproblematiek (en dit in weerwil van 

de opstelling van sommige grote internationale organisaties) nog lang niet is opgelost. 

Vredeswerk blijkt ook hoogst noodzakelijk. 

    In Nederland wordt wel gepropageerd dat de middenklasse in zich ontwikkelende landen 

ook financieel bijdragen aan de projecten. In Kitale en omgeving lijkt dit echter niet goed 

mogelijk. 

     De vervoermiddelen van KAP Kitale raken verouderd. Afgesproken is dat hierop actie 

wordt ondernomen.  

 

Verzoek om sponsoring 

Tijdens vergaderingen worden mogelijke acties besproken om de doelstelling te realiseren.  

      In 2019 is contact gelegd met een particuliere ANBI geregistreerde stichting. In 2020 

wordt duidelijk of dit contact tot een geldelijke bijdrage zal leiden. 

     De MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) groep van de parochiefederatie Vlietstreek 

(Leidschendam, Voorburg en Rijswijk) is verschillende acties gestart t.b.v. KAP. De eerste 

(verkoop kerstkaarten en -stukjes) zijn al succesvol gebleken. Ook heeft men bereikt dat 

weer kan worden meegedaan met de Bisschoppelijke Vastenactie in 2020.  

 

Communicatie 

    Vriendenbrieven 

In 2019 zijn er twee vriendenbrieven uitgebracht, in juni en september. De meeste worden 

per e-mail aan donateurs verstuurd. Aan degenen, die niet over e-mail beschikken, worden 

de brieven per post verzonden. 
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     Het idee is opgevat om gebruik te gaan maken van sociale media. Zodoende kunnen 

mogelijk ook meer jonge mensen worden bereikt. De dames Nthenge en Mukhoma zien 

mogelijkheden om jongeren met Keniaanse afkomst te interesseren. 

  

Stamppot 

Op 4 oktober 2019 is de traditionele zgn. stamppotmaaltijd gehouden.  

     Spreker was de heer Victor Scheffers, o.a. van 1983 tot zijn pensionering in 2015 

algemeen secretaris van de Bisschoppelijke Commissie ‘Justitia et Pax Nederland’ en 

directeur van het bureau van ‘Justitia et Pax Nederland’.  

      Deze bijeenkomst is door een groot aantal donateurs bijgewoond. 


