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REISVERSLAG FEBRUARI 2016 
 
Aanleiding voor de reis was een lijvig verslag uit Kampi Turkana van zuster 
Anna en een roep om hulp uit Rangala van zuster Mary Esther. Naar aanleiding 
hiervan hadden we veel vragen en konden we niet tot een plan van aanpak 
komen zonder de situatie ter plekke te beoordelen.  
Daarom een bezoek aan de projecten door twee van de vier bestuursleden. 
Brenda Tillema en Janine Brons zijn afgereisd naar Kenia. Hieronder het 
reisverslag dat Brenda Tillema heeft gemaakt. 

 
Dag 1 
Op donderdag vertrokken we vanaf Schiphol om naar Nairobi te gaan in Kenia. De vlucht ging prima. Op tijd 
landen we in Nairobi. James (onze chauffeur voor de komende dagen) staat buiten op ons te wachten. We 
rijden naar onze overnachtingsplaats Mill Hill House.  
 
Dag 2 
Na een kort nachtje staan we om 5.30 uur op. De eerste tussenstop is 
bij Great Rift Valley. Daarna ontbijten we om 9.30 uur in Naivasha. In 
de tussentijd wordt de accu van busje vervangen. We kunnen 
verder. Onze volgende stop is in Kericho bij het Thee hotel. Het pad 
vervolgt weer en om 18.15 uur arriveren we (na bijna 13 uur) in 
Rangala babyhome. We worden verwelkomd door Aloyce en Sister 
Mary Esther. Na de verwelkoming kunnen we de kindertjes 
begroeten. Ze wilden allemaal direct getild worden. Na het eten praten we met Sr. Mary Esther over de gang 
van zaken in Babyhome. Er zijn op dit moment 49 kinderen van 0 tot 4 jaar in het huis. Na het ontbijt helpen we 
mee met flesvoeding van de jongsten. 
 
Dag 3 

Op de derde dag rijden we naar bananenplantage, William (opzichter tuin en 
dieren) liet dit vol trots zien. De 300 bananenbomen staan 3 meter van 
elkaar.  Ze hebben vier stammen en als de een uitgebloeid is begint de ander. 
Verderop is er een rivier en daarom wil William graag een generator hebben 
om dat water op het land te krijgen. Ze hebben 7 hectare grond. Alle grond is 
nog niet bewerkt, er moet nog een stuk omgeploegd worden.  
 

 
Na bezoek aan tuin gaan we naar Home voor Disabled Children. Tekst op muur:”Disability is not  Inability.” 
Goeie tekst. Om te onthouden.  Indrukwekkend, de kinderen zaten of 
kropen op scherpe stenen ondergrond. Daar verwelkomden ze ons. 
Sommigen hadden krukken of een rolstoel. Anderen zaten gewoon op de 
grond. Buiten gedeeltelijk in de schaduw. De kinderen krijgen allemaal (en 
wij ook) na de handen gewassen te hebben een langs de weg gekochte 
banaan, je ziet ze genieten. We krijgen een rondleiding van het huis. Het ziet 
er schoon uit, maar vooral leeg. Er was ooit een kapsalon maar deze is 
vanwege gebrek aan droogkap en waarschijnlijk personeel gesloten. Als de 
salon zou openen kunnen ze op deze manier geld verdienen. Ook is er een 
computerlokaal met 6 computers waarvan er 4 werken. Hier geven ze Word, 
Excel training aan locals. Die moeten hiervoor betalen en zo hebben ze weer inkomen. Geen internet hier. Ook 
is er een ruimte waar een naaimachine staat. Welke ook niet meer gebruikt wordt.  
Na de rondleiding krijgen we bedankjes voor ons bezoek De kinderen gaan voor ons zingen. 
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De ouders van deze kinderen en de bevolking om hen heen zien de handicap als een vloek. Ze schamen zich 
voor deze kinderen. Vandaar dat deze kinderen allemaal uit huis 
geplaatst zijn.  
 
We zijn weer terug voor de lunch. Dan krijgen we een rondleiding over 
het terrein van William. Hij laat ons de koeien zien. Vijf stuks totaal 
waarvan twee jonge stieren. Er staat een machine die belangrijk is voor 
het hakselen maïs, gras en dergelijke voor de voeding van de koeien. 
De motor is waarschijnlijk opgeblazen. Deze moet vervangen worden. 
 
Na de rondleiding en vergaderingen delen we cadeaus uit. Eerst de koffer en doos die we van Fenneke (st. 
EBOO) hebben gekregen, ze zijn erg blij en vooral de flesjes zijn favoriet. Goed om te onthouden. Ook de 
kleding wordt direct bekeken en uitgezocht wat morgen (voor de zondag) aan kan. Ook geven we vijftig 
rompertjes die wij zelf vanuit Nederland gekregen hebben van een kinderdagverblijf. De kinderen krijgen kleine 
stroopwafels. Die vinden ze heerlijk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dag 4 
De wekker staat om 6 uur. De koffers weer inpakken en na het ontbijt vertrekken we naar Marigat. Een lange 
reis voor de boeg. Het pad heeft veel haarspeldbochten. Om 17.00 uur komen we aan in Marigat, we worden 
direct gastvrij ontvangen door de nieuwe zuster Mary. Even later komen Sr. Flora en Sr. Anne eraan. We krijgen 
eerst drinken en praten even bij. Dan kunnen we de bus uitladen en kunnen we lekker gaan douchen.  
 

 
Dag 5  
Na het ontbijt gaan we met Sr. Anne en Dennis naar de koeien en tuin kijken. 
We zijn onder de indruk van hoe ze het hier doen. De tuin is op dit moment 
bijna uitgebloeid maar er staan nog wel tuinbonen in om te testen, eigenlijk 
voor de koeien. Ze willen voor komende seizoen tuin in drie gedeeltes 
verdelen. Een voor groente, een voor mais en een voor gras voor de koeien. Dit 
is een goed lopend project.  
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Daarna gaan we met busje naar Kampi Turkana. We krijgen daar uitleg over het mooie plan van 
maatschappelijk werker Dennis. Hij legt ons alle stappen uit van zijn plan. En het lijkt tot nu toe goed te 
werken. Hierna gaan we de school bezoeken.  
 
We gaan eerst naar hoofdlerares Mary. En zij verwelkomt ons. Daarna vertelt ze wat over de school 650 
kinderen in elf lokalen met twaalf leerkrachten. Dan gaan we samen naar alle klassen. De kinderen zitten nu 
weer in klas. Soms met zijn 60 of 70 tegelijk. In elk lokaal wordt er gevraagd hoeveel jongens en meisjes er in 
de klas zitten. En na mate de klassen hoger worden valt het op dat aantal meisjes minder wordt. Dit is dus een 
groot probleem hier. Uitval van de meisjes. Ze mogen hier op hun dertiende al trouwen en als ze zwanger zijn 
gaan ze niet meer naar school. 
 
Als we alle lokalen hebben bekeken gaan we in gesprek met 
kinderen uit klas acht en een zestal die vorig jaar de lagere 
school hebben afgesloten. Ze vertellen over hun problemen. 
Van de 18 kinderen die vorig jaar het landelijk examen met goed 
score hebben behaald is er maar voor twee gelukt om een beurs 
te krijgen om verder te leren (dit wordt door een bank gegeven, 
als ze klaar zijn met de studie wordt verwacht dat ze er dan ook 
voor gaan werken.) De verhalen van geen geld gaat door merg 
en been, weinig hoop op goede toekomst als er geen 
vervolgonderwijs mogelijk is. We proberen de kinderen hoop te geven en vooral hun best te blijven doen.  
 
Na de school bezoeken we Kampi Turkana, het is erg warm 41 graden. De tocht gaat langs de nieuwe elf sink 

houses (golfplaten huisjes) die we vorig jaar gefinancierd hebben. We 
spreken met bewoners van de huisjes en zijn onder de indruk van de 
leefomstandigheden daar. Het is een beste wandeling waar de kinderen 
ons volgen en willen aanraken. Ze zingen het melodietje van “in spin de 
boog gaat in” wat we ze anderhalf jaar geleden hebben geleerd, 
ongelofelijk dat ze dit nog onthouden hebben. We zien de plek waar de 
stenen geklopt worden en een van de oude vrouwen laat haar berg 
stenen zien.  
 

 
Na het bezoek aan Kampi Turkana (3,600 inwoners) bestaande uit 
vijf dorpen, gaan we naar het voetbalveld om daar de wedstrijd 
van de jeugd te zien. Ze hebben allemaal shirts van vorige keer 
nog aan. Ze zijn hier heel trots op. Het eerste elftal staat op de 
vierde plaats in het district. Ze doen het dus erg goed. Ze spelen 
nu tegen oudste groep. Het wordt gelijk spel. Na de wedstrijd 
delen we de nieuwe shirts uit met natuurlijk toespraak erbij.  
 

Dag 6 

Een beetje uitslapen tot 7 uur. Daarna gaan we met Sr Mary naar de maternity (kraamkliniek). Het zag er 
prima uit. In april gaat als het goed is de aannemer aan de slag met toilet en septictank. Vrouwen kunnen niet 
wachten om daar te bevallen omdat ze in plaatselijke ziekenhuis slecht behandeld worden. Vrouwen komen 
straks van heinde en ver voor deze kliniek.  Daarna het andere gebouw bekeken. Administratie en 
vaccinatieruimte. We mogen aanschuiven bij start van de dag, gebed, Bijbellezing en meditatie. Daarna 
voorstellen en rondleiding. We pakken de auto in voor mobile clinic.  
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Maar eerst gaan we naar de HIV-groep. We schudden handen en worden toegezongen. Indrukwekkend en 
emotioneel. We mochten vragen stellen. En werden beantwoord. Bijvoorbeeld hoe zien ze de toekomst. Wat 
zijn hun uitdagingen. Door de bijeenkomsten hebben ze hoop. 
Omdat ze in het dagelijks leven gediscrimineerd worden, krijgen 
ze moeilijk werk. Eten is het grootste probleem. En bij de 
medicijnen moeten ze eigenlijk eten hebben. Gezamenlijk 
proberen ze geld te verdien door stoelen en 2 tenten te 
verhuren. €0,10 per stoel en €3 per tent. Dit wordt wekelijks 
verhuurd aan de kerk. Van dit geld zorgen ze voor elkaar.  
 
Uit dankbaarheid gaan ze weer voor ons zingen en bij derde en 
vierde nummer gaan we meedansen, dit vinden ze prachtig. Wij 
krijgen mooie armbanden. En er wordt gebeden. Voor dat we 
weggaan krijgen we nog traktatie, soort oliebol, Mandazi. Erg lekker maar dubbel gevoel. Zij hebben honger en 
wij krijgen eten van hun. Maar ze stellen ons gerust – straks eten zij de rest en er is genoeg! 
 
Hierna gaan we op pad met de mobile clinic. Dit doen ze twee keer per week. Ze hebben acht stations voor de 
mobile clinic. Een keer in de maand komen ze dus langs en bezoeken ook de school direct, waar ze educatie 
geven over gezondheid en hygiëne. De verste stations zijn veertig 
kilometer de bush in. Deze van vandaag was dertig kilometer. De weg was 
hobbelig.  
 
We gaan eerst naar schooltje waar kleuterklas is en klas 1-5. Meer dan 
honderd kinderen uit de Bush. We worden voorgesteld en moeten in 
gastenboek schrijven, daarna gaan we naar plek voor wegen en meten van 
de baby's. Ze krijgen vaccinaties en worden onderzocht. Dit alles in de 
buitenlucht van 41 graden. (We hoorden dat deze mensen een week 
zonder water en eten kunnen.) Ongelofelijk. Er is een tweeling bij van vier maanden. De ene is vier kilo en de 
ander zes. De kleinste was vanaf begin al kleiner, maar ze doet het nu niet goed. De juiste voeding (soort 
Nutricia) is helaas niet meegekomen in de auto. Dus dit krijgt ze pas volgende maand bij bezoek, we hopen dat 
de kleine het overleeft.  
 
Wij zijn echt een attractie hier. Ze hebben nog nooit in hun leven blanken gezien. Eerst zijn ze bang, maar 
sommige kinderen zijn dapper en durven dichterbij te komen en ons uiteindelijk aan te raken. Na de 
vaccinaties gaan we weer naar het schooltje om educatie te geven over gezondheid. Het onderwerp is dit keer 
wormen. Hoe krijg je ze en hoe voorkom je ze. Juf Sr Mary is echt een geweldige juf. Ze weet de aandacht te 
houden en leeft zich helemaal in. Het duurt wel een uur. Na de les worden alle kinderen gecheckt en krijgen ze 
een anti-wormen pil. De kinderen met kringen op hun hoofd worden met een crème ingesmeerd. (Ringworm)  
 
We hebben na het eten veel lol met Sr. Anna en Mary. We krijgen les hoe we zelf gember thee moeten maken. 
Eerst Gember schillen en in kleine plakjes snijden, dan 5 minuten stampen. Pan met 
water op zetten en aan de kook brengen. Gember toevoegen en laten koken. Dan door 
zeef halen en in thermoskan doen. Eventueel in kopje citroen en honing toevoegen. En 
dan heb je een heerlijk kopje verse gember thee.  
 
Dag 7  
We staan heel vroeg op om naar Lake Baringo te gaan met Sr Anne en Dennis. We zien 
de flamingo’s, dikdiks, Thomson Gazelles, aapjes, visarenden en nog andere dieren. Dan 
gaan we naar hot water points. En koken ons eitje in het meer. Een speciaal magisch 
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momentje! We gaan weer verder en komen bij het huis aan van Dennis, we krijgen 2 kippen cadeau, ze blijken 
nog te leven. s’ Avonds eten we onze kippetjes op. Toch speciaal.  
 
We gaan om 15.00 uur weer richting school, we denken dat we naar de kleuterklassen gaan, maar niks is 
minder waar. We worden voor de klas gezet. De kinderen zijn erg nieuwsgierig en stellen veel vragen. De 
leraren zijn nog nieuwsgieriger en vragen minstens zoveel. Hoe komt het dat jullie blank zijn en wij bruin. Hoe 
kan je in Nederland gaan wonen wat moet je daarvoor doen en nog vele andere vragen….om 17.30 stoppen we 
met de lessen. De kinderen moeten nu naar huis want ze zijn eigenlijk allang vrij. Moet je in Nederland 
proberen zeg. In de avond geven we na het eten de cadeaus en bedanken de zusters voor hun gastvrijheid. Wat 
was het hier gezellig en wat voelt het hier als een thuis.  
 
Dag 8 
Toch is tijd van afscheid nemen aangebroken. We 
bedanken Anne, Flora, Monica en Florence en Dennis. We 
moeten nog even bij zuster Mary langs en denken snel 
weg te kunnen maar niets is minder waar. In het 
gebouwtje moeten we meedoen met opening van de dag, 
gebed en mooie speeches. Een van de zusters vertelt ons 
dat elke cent goed wordt besteed en ze is erg emotioneel 
en bedankt ons en alle donateurs. We worden in mooie 
kleden gehuld en gaan dan nog voor fotosessie. Een 
bijzonder afscheid. 
 
Dag 9 
De volgende ochtend vertrekken we richting Lake Naivasha voor een boottochtje. Prachtig: een levend 
sprookje. Nijlpaarden, giraffes en de mooiste vogels. En een heerlijk temperatuurtje op het water.  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We drinken nog wat op het terras en gaan dan naar Huis van James, Mary (vrouw van James) heeft uitgebreid 
voor ons gekookt. En we eten smakelijk. James laat trots zijn geiten zien. We nemen afscheid en gaan op weg 
naar Nairobi, een pittig stukje met veel files en regen. Maar het lukt en om een uur of half 6 bereiken we Mill 
Hill.  
 
Dag 10  
Om 4.45 uur gaat de wekker en maken we ons klaar voor terugreis. We nemen afscheid van James. Het 
vliegtuig vertrekt op tijd en 8,5 uur later landen we weer op Nederlandse bodem. Al met al een bijzondere reis 
die we niet wilden missen. Wat hebben we veel gezien, beleefd en wat hebben we prachtige mensen mogen 
ontmoeten. En… we hebben een plan van aanpak!  


