kenia

Vakantie in Kenia van 23 juli 2011 t/m 12 augustus 2011

Zaterdag 23-07-2011
Rond 5.45 uur vertrokken we met de Schiphol taxi naar Schiphol.
Direct inchecken, tassen ingeleverd en door de douane. Daar nog
even een broodje gegeten. Om 9.55 uur moesten we ons melden bij
gate F8. Om 10.40 uur konden we het vliegtuig in en om 11.30 uur
vertrokken we naar Kenia. We hebben een goede vlucht gehad,
veel tv gekeken, spelletjes op de computer gedaan. Om 20.30 uur
zijn we geland op vliegveld van Nairobi genaamd Jomo Kenyatta.
Arne en Joran mochten toen nog de tekening die Joran gemaakt
had bij de piloot in de cockpit brengen. Dit duurde nogal even en
daarom mochten Roelf en ik ook nog even kijken. Dit moest op de
foto en op de film natuurlijk.
Het vinden van het paspoort controle was iets lastig, omdat
iedereen al weg was. Toen we er dan kwamen stond er een enorme
rij. Maar we mochten al snel aansluiten bij de rij van de locale
mensen die minder lang was. Dit ging dus een stuk sneller, ook
omdat wij al een visum hadden. De tassen lagen al op de
bagageband, dus dat ging vlot.
We gingen direct euro’s wisselen voor shillings. Voor 1 euro kreeg
je 124 shilling voor.
Toen we in de aankomsthal kwamen zagen we direct een mevrouw
met een bordje HUT 4X. Zij gaf ons alle papieren voor de hotels,
safari en de binnenlandse vlucht van Kisumu naar Nairobi en
bracht ons naar de landrover met chauffeur. Die bracht ons naar het
prachtige safari park Hotel & Casino in Nairobi. Nadat we eerst
een poos in het donker door de stad over zeer slechte wegen waren
gecrossed.
Toen we in het hotel aan kwamen kregen we eerst een warm
opfrisdoekje en een champagne glas met drinken. Een Keniaanse
man bracht onze bagage naar de kamers.
We hadden twee kamers met een tussendeur, erg luxe. Het was
toen al 23.00 uur Keniaanse tijd, een uur later dan in Nederland.
We zijn direct op bed gegaan, want we moesten om 8.00 uur de
volgende morgen al vertrekken en we wilden van te voren
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ontbijten en het hotel nog bewonderen. Later bleek dat dit de eerste
en enige nacht in een tweepersoonsbed samen zou zijn deze 20
nachten.
Zondag 24-07-2011
We staan om 6.00 uur op, gaan douchen en ontbijten. Super de
luxe, geweldige bediening. Daarna bekijken we alles rondom het
hotel. Er was een zwembad, fitnessruimte, prachtig allemaal. Om
7.45 uur komt er weer een man onze bagage ophalen.
Alles in de landrover die al klaar stond. Met onze chauffeur
Benson, die met ons op safari zal gaan en ons de vijfde dag naar
Kisumu zal brengen.
Dan op weg naar de Masaai Mara, naar Keekorok Logde. Een
bijzondere ervaring, eerst een stuk stad Nairobi, nu in het licht.
Veel verschillen in arm en rijk. 80% van de weg was redelijk, de
rest erg slecht.
Onderweg stoppen we bij de vieuwpoint van de riftvallei die door
Kenia loopt. Daar kopen we een klein Masaaibeeldje, twee
armbandjes voor Arne Jambo (wat welkom betekent) en Joran
Kenya. Ook kopen ze beide een mooie ketting.
In de Masaai Mara zien we veel poeplemen hutjes waar de Masaai
mensen wonen. Het zijn Nomaden
die veel rondtrekken met hun dieren.
Je ziet dan ook veel Masaai met
kuddes dieren onderweg. Het is er
erg droog en ze zoeken naar een plek
waar de dieren kunnen eten en
drinken. Soms wel 200 km van waar
ze weg komen. Al maar lopen.
We zien dan ook al de eerste wilde dieren. Zebra’s, gazellen,
giraffes, buffels, olifanten.
Bij de poort van de Masaai Mara allemaal Masaai dames die
spullen willen verkopen. Ze duwen het zelfs in de auto, zodat we
het zouden kopen. Toch twee maskertjes gekocht en een foto van
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de vrouwen gemaakt voor natuurlijk flink van shilling, wel een
mooie foto.
Om 13.30 uur komen we aan bij Keekorok Lodge, een prachtige
omgeving met losse lodges, lieve bedieningen heerlijk eten. Ik
maak hier een grote blunder. Vier Masaai mannen brengen onze
bagage naar de logdes, hier krijgen ze vaak een fooi voor, ik ben
nog niet aan de shilling gewend en geef hen SH100, voor vier man
en vraag of ze kunnen wisselen in het Engels. Totdat Joran zegt,
weet je wel wat je vraagt en geeft. Het is maar €0,76 en dat wil je
ook nog wisselen. Ik schaamde me toen wel een beetje. Het
rekenwonder heeft er meer verstand van dan ik.
Om 16.00 uur gaan we voor het eerst op safari met Benson, die
overal heel veel van weet. Een hele lieve man, waar we het mee
zullen treffen. We zagen olifanten, leeuwen, Tompson gazelles,
impala’s, giraffes, gnoe’s, buffels, zebra’s, aapjes, struisvogels,
gieren.
Rond 19.00 uur waren we terug. Toen hebben we heerlijk gegeten
van het lopende buffet. De obers waren Josefh, Evans en Daniel.
Rond 20.30 uur lagen we al op bed na vermoeiende dagen, maar
wel geweldig. Ieder met een kind in een lodge. Want je laat je
kinderen niet in zo’n vreemd land samen slapen en misschien bang
zijn.
Maandag 25-07-2011
We staan om 6.15 uur, ontbijten en op safari. We zien een jakhals,
cheeta, luipaard in een boom die een gnoe at, wrattenzwijn,
leeuwen en een leeuwin die een aanval op een antilope had en hem
doodde. Met onze verrekijkers geweldig om te zien, we hielden
onze adem in. Daarna als een gek met de auto er naar toe, om te
zien hoe het dan verder gaat. Hij beet hem in de hals dood, maar
het een hele klus om de antilope alleen te verslepen. Ook zagen we
nog een aantal giraffes. Rond 11.00 uur komen we in een echt
Masaaidorp. De mannen doen een welkom dans voor ons. Arne en
Joran doen ook mee, ze krijgen een hoed op van echt leeuwenhaar
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en een dansstok in de hand. Ze moeten zo hoog mogelijk springen.
We krijgen een rondleiding in het dorp en bekijken de hutjes van
koeienstront. De vrouwen zingen en dansen. De jongens leren nog
vuur maken en mogen het materiaal mee nemen voor een paar
shilling. Er is ons veel verteld. Ze spreken de Maa taal. Suppa
betekent welkom. Het was er erg heet. Roelf koop nog een schild
met speer van een Masaai man. En Fransien een ketting.
Dan gaan we terug naar het hotel voor een prima lunch. ’s Middags
even in de zon zitten en naar het zwembad.
Om 16.30 uur gaan we voor de tweede safari. We zien veel giraffes
en leeuwen. Ook nog een hyena. Weer veel wilde dieren. Benson
kan ze goed vinden, ook krijgt hij vaak informatie via de radio.
Rond 19.00 uur zijn we weer terug, weer lekker eten, douchen en
om 20.45 uur naar de Masaai dans bij het hotel. Nog een glaasje
drinken en op bed. Morgen vroeg opstaan. Weer slapen we iedere
bij een zoon.
Dinsdag 26-07-2011
5.50 uur staan we op, douchen. 6.30 uur ontbijt. De tassen waren al
weer opgehaald voor vertrek. Een dikke baviaan (Olife Baboon)
liep over het terras. Om 7.00 uur vertrekken we naar Lake Nakuru.
Arne en ik zijn wat onpasselijk op de maag. Het wordt nog erger
na het eten en rijden. De slechtste weg aller- tijden. Arne leert
onderweg in een waterflesje plassen. Hij moet vaker dan ons en dat
is niet altijd handig, dus dit is een prima oplossing waar wij erg om
moeten lachen.
Eerst gaan we naar Lake Navaisha, met een boot het meer op. We
zien nijlpaarden, zelfs een kleintje staand boven op de rug van een
grote. Een visaren, de man van de boot gooide een tilapia en daar
kwam de visarend vanuit de boom aan vliegen. We zagen op het
meer veel mooie vogels, waar onder flamingo’s en pelikanen.
Daarna op weg naar Lake Nakuru Lodge. Wat een oponthoudt bij
de gate, daarna dan op weg naar de lodge.
Onderweg zien we veel bavianen, zebra’s, de eerste white
neushoorn. De big 5 was compleet.
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De big 5 zijn: olifant, luipaard, leeuw, buffel en neushoorn.
Weer een prachtig hotel. We zijn er om 14.30 uur. Eerst wordt
weer de bagage naar de lodge gebracht. Direct naar de lunch die tot
15.00 uur was. Dan even zwemmen en om 17.00 uur weer op
safari. We hebben veel neushoorns gezien, ook kleine. Pelikanen,
flamingo’s, secretarisvogel, bavianen, hyena. Prachtig allemaal.
We hebben bij het hotel wat kaarten gekocht voor oma, opa’s en
beppe, en die op de post gedaan.
Om 19.30 uur diner, weer van alles in overvloed te kiezen. 3x per
dag warm eten, wie krijgt dat in Kenia. Te weten dat mensen in
Noord Kenia dood gaan van de honger. Hier in het hotel niet te
begrijpen. Om 21.30 uur gaan we op bed. Ieder in een kamer met
een zoon.
Woensdag 27-07-2011
6.20 uur op staan. 6.45 uur ontbijt en er is weer veel lekkers. Joran
heerlijk aan de crêpes, heerlijk fruit, scrambeld eggs en bacon enz.
7.30 uur op safari. Er zijn veel bavianen. We rijden rond het meer.
Er zijn veel vogels, veel pelikanen,
iets minder flamingo’s doordat er
minder groene algen waren. We
zien drie hyena’s, neushoorns en de
vele rothschild giraffes, wel 17 bij
elkaar.
Om 11.00 uur staan we op een
vieuwpoint om over het meer te kijken. Daar zijn veel gekleurde
salamanders. Ook zijn er een aantal tree hyrax beestjes. Deze
kleine soort marmotjes zijn familie van de olifant.
11.30 uur zijn we terug en gaan we relaxen bij het zwembad.
Drukke dagen met vroeg opstaan. Bij het zwembad hebben we
uitzicht op de bavianen en het meer, geweldig hier.
Om 13.00 uur een over heerlijke lunch.
Rond 15.15 uur is er een erge regenbui. In stromende regen gaan
we naar de auto voor de laatste safari. De wegen zijn erg slecht en
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blubberig door de regen. Eerst is er niet zo veel te zien. We zien
twee jakhalzen die op een konijn jagen. We zoeken om leeuwen
die hier ergens moeten zijn. We komen bij de Makalia falls. Deze
geeft normaal niet veel water, maar nu door de regen was er veel
bruin water.
Toen we verder reden zagen we de leeuw met vier leeuwinnen.
Vlak bij de weg, ze wilden een buffel aanvallen. Dit zullen ze
waarschijnlijk doen als het donker is. Een prachtig gezien, vooral
de mannetjes leeuw met de mooie manen. Verder op zat nog een
jongere leeuw.
Vlak daarna zat er een safaribusje vast in de blubber op de weg.
Die wij met onze landrover bevrijdt hebben. Dit kostte het busje
wel een bumper. Wat is een landrover dan handig, die kan over al
langs.
Verder zagen we nog een hyena aan het eind. Een mooi slot van
onze safari tijd.
Toen we terug waren was alle was weer schoon, dit had ik ’s
morgens naar de receptie gebracht.
We hoorden toen ook dat Leffert was overleden. Een goede vriend
van Roelf z’n moeder. Hier waren we wel ontdaan van. Hoe zal het
met oma zijn, die nu terug moet komen uit Zweden. Morgen na de
crematie maar even bellen.
20.00 uur eten, weer super.
Rond 21.30 uur op bed, na het douchen. Morgen om 8.00 uur
vertrekken we naar Kisumu.
Donderdag 28-07-2011
We staan om 6.45 uur op. Alle spullen weer pakken. Toen we de
deur open deden stonden er al weer twee mannen te wachten om
onze bagage naar de receptie te brengen. Dat voor SH200, dat is
ongeveer €1,50.
Daarna ontbijten. Arne wilde liever niet eten, hij voelde zich
misselijk en had pijn in de buik. Toen we bij het ei bakken
stonden, moest hij naar het toilet, diarree. Toch wat fruit en in de
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auto, wat een gesleep steeds. Wel handig zulke Kenianen die er
mee slepen, toch voelt het vervelend dat ze zo voor ons werken.
Nou op weg naar Kisumu. Een neushoorn zwaait ons nog uit, we
zagen nog twee kraanvogels en nog meer dieren, die we al vaker
zagen. Eerst was de weg nog goed, maar na een tijdje erg slechte
weg. Vooral voor Arne te slecht. Hij was zo misselijk, dat hij een
paar keer flink overgaf in de auto. Een paar snoetenpoetsers, daar
moest hij het mee doen. Een vieze broek en een vieze stinkende
auto, toch maar verder naar Kisumu. Benson de chauffeur was erg
vriendelijk en zei: Dat spoelen we straks wel weer schoon, als de
jongen nu maar opknapt. Dat was ook zo. Nog een lange weg te
gaan. Om 8.00 uur zijn we vertrokken en rond 13.15 uur waren we
in Millhill in Kisumu. Een missiepost waar priesters, nonnen en
veel mensen die projecten hebben, overnachten. Alois stond ons al
op te wachten, twee nette kamers, mooi huis, met een gezamenlijke
huiskamer en tv kamer. Het was er lekker rustig. De lunch was al
geweest. Nadat we de tassen in kamer 1 en 2 hadden gezet, bracht
Alois ons naar Kiboko Bay, een ressort aan het Victoria meer. Een
prachtige plek, warm, maar met wind. Een geweldig uitzicht. We
aten er wat patat, kipnuggets en fruit met Cola, Fanta en Sprite,
onder een heerlijke overkapping. Even relaxen. Morgen komen we
hier vast terug om te zonnen, zwemmen en varen en te vissen op
het meer. Rond 15.15 uur kwam Alois ons weer ophalen.
Arne en Joran relaxen dan in Millhill even op bed, we organiseren
alle spullen weer, we doen wat spelletjes en drinken thee in de
huiskamer.
Om 18.30 uur drinken we met alle gasten wat in de tv kamer. En
praten wat met elkaar. Engels natuurlijk. Om 19.00 uur is de
supper. Lekker brood, worstjes, ei, komkommer, tomaat, soep.
Daarna nog memorie gedaan. Om 21.00 uur gaan we op bed.
Vandaag opa nog even gebeld en oma, want die was naar de
crematie van Leffert geweest.
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Vrijdag 29-07-2011
We staan om 7.00 uur op, 7.30 uur ontbijt. We hebben goed
geslapen, wel was er veel geblaf van veel honden vannacht.
Vandaag gaan we varen op Lake Victoria. Lekker zonnen,
zwemmen, relaxen bij Kiboko Bay.
En natuurlijk vissen. We hebben
drie uur gevaren met de boor,
waarvan één uur gevist op tilapia.
Wat een verschil met onze hengels.
Een houten stok met draad, een
haak en een dobber van schuim of
plastic. Jammer genoeg werd er
niets gevangen, wel vaak beet gehad.
Bij ons trek je langzaam op, hier moet het met een snelle ruk.
Keniaanse kinderen keken toe, terwijl ze zich wasten in het meer.
Ook zwommen ze er en zongen nog een mooie praise song voor
ons. Iets van: God is mijn peddel die mij door het leven lijdt. God
is mijn chauffeur en stuurt mij door het leven. Een prachtig lied,
waar ik de tranen van in mijn ogen kreeg. Daarna lekker in de zon
gelegen en gezwommen in het zwembad.
Toen we terug waren in Millhill dronken we thee en
chocolademelk. Daarna gingen we lopend de stad Kisumu in. Een
hele grote stad, de vierde grootste stad van Kenia. Arne en Joran
leek het heel spannend, maar dan weel mee. De mensen waren
vriendelijk en niet opdringerig.
We kochten in de Nakumat, een grote winkel waar je van alles kan
kopen, extra batterijen voor ons fototoestel. Erg goedkoop, we
kunnen er in Nederland wel een winkeltje in beginnen.
Ook scoren Arne en Joran hun felbegeerde Kenia voetbalshirt.
Joran-Mariga en Arne-Olouch, ze komen ook nog uit de stad
Kisumu. Ze kosten SH2.500, dat is ongeveer €18 per shirt met
bedrukking.
Daarna snel naar huis, want er komt slecht weer aan. De zwemwas
hangt nog aan de waslijn en anders wordt die drijfnat. Wij

Nederlanders willen onze was liever niet vanuit de regen drogen en
hier wassen ze in de erg vervuilde Lake Victoria. Hoe zo een
verschil. Ze poetsen er zelfs hun tanden in.
Terug in Millhill, lekker douchen, een spelletje, even schrijven.
Om 18.30 uur drinken we met z’n allen weer wat en om 19.00 uur
weer gezamenlijk eten.
We zijn vandaag ook nog met een tuktuk geweest, een leuke
belevenis zo’n karretje, een kleine taxi voor een klein prijsje.
Na het eten met Alois en Jackie memorie en Hally Gally gespeeld.
Dit vonden ze erg leuk, ze zijn dit niet gewend. Rond 21.00 uur
gaan we weer op bed. Morgen komt Pieter de Nes ons ophalen
naar Siaya. We hebben er zin in.
Zaterdag 30-07-2011
7.00 uur opstaan, 7.30 uur ontbijt, daarna de kamers weer leeg,
spullen in de hal. De laatste keer slepen met alle tassen, die erg
zwaar zijn. Daarna nog wat spelletjes gedaan. We wachten tot dat
Pieter de Nes er is. Rond 11.30 uur komt hij aan. We ontvangen
hem met een dikke knuffel en koffie met muffin. Even bijpraten.
Even praten met Brandon, iemand die ook projecten heeft, over het
slaan van een diepe put om de akkers te voorzien van water. Dit
zou te realiseren moeten zijn volgens hem. Dan kan de oogst met
de droogte ook goed gaan. Pieter zijn hersens kraken op volle
toeren, Hoe kan ik dit weer realiseren. Om 12.30 uur drinken we
een glaasje fris met elkaar. Om 13.00 uur lunch, rijst, chapati en
rode saus met vlees, groente en aardappel erin.
Daarna gaan Pieter en ik naar de grote Nakumat om boodschappen
te doen, die we nodig zijn in Siaya. Kosten SH14.000. Dit kost ook
een retourtje Kisumu-Nairobi met vliegtuig.
Daarna gaan we geld pinnen, na ongeveer zes banken geprobeerd
te hebben en misschien wel twaalf geldautomaten lukt het eindelijk
om maximaal SH20.000 te pinnen(is ongeveer €150). We hadden
het al warm, maar nu werd het wel erg heet. Bij de KCB bank was
het gelukt en die is ook in Siaya gelukkig.
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Daarna hebben we Roelf en de jongens met bagage opgehaald. Zij
hadden intussen in Millhill nog wat spelletjes gespeeld.
Rond 15.30 uur zaten we in de auto van Pieter. Pieter als
chauffeur, op naar Siaya. Dit duurde ongeveer 1½ uur. Om 17.00
uur arriveren we bij Francines Manor. Een mooi huis in deze
omgeving. George was er ook al en deed het hek los.
Even kennis maken met George, de leraar, vriend van Pieter en
Elisabeth, die alles rond en in het huis netjes houdt.
Daarna de tassen geïnstalleerd. Zo die kunnen eindelijk een poos
blijven staan. De jongens hebben direct een leren bal opgepompt
en zijn gaan voetballen met de zes weeskinderen op het terrein van
de school.
’s Avonds rond 19.00 uur toen
het al donker was, lekker brood
gegeten. We weten inmiddels
hoe alles werkt. De jongens
onder de douche, die waren nl.
erg vies en bezweet van het
voetballen.
Nog even wat drinken, Rond 21.15 uur lagen de jongens in bed en
wij rond 22.30 uur, nadat wij ook gedouched hadden. Morgen
maar eens alles bekijken, we hebben er zin in.
Zondag 31-07-2011
Rond 7.15 uur zijn we allemaal weer wakker. Even ontbijten met
z’n vijven. De spullen allemaal wat opruimen. We maken kennis
met de zes weeskinderen. Collins, Brian, Daniel, Barnabas, Esther
en Sharon. Arne en ik besluiten om met hen en Grace naar de kerk
te gaan. Grace zorgt wat voor de kinderen en ze verzorgd de dikke
400 kippen op het terrein. Ook verkoopt ze de eieren. Rond 10.00
uur gaan we dan mee naar de kerk. Nog best een eind lopen voor
dat we bij de blikken kerk zijn. Eerst zingen de weeskinderen voor
ons in buiten. Er wordt apart een bankje voor mij klaar gezet. Ze
zingen drie liederen. De lord is my sheperd, so mighty en nog een
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Keniaans lied. Ook zingen we read your bible, en we zingen dit
ook in het Nederlands. Dat leert snel.
Dan gaan we de kerk in, een gebouw van houten palen met
golfplaten zijkanten en dak. Arne en ik gaan op het achterste
bankje zitten, maar dat was niet de bedoeling. Er werd een stoffen
stoel gehaald en daar mocht ik vooraan in zitten. Arne zat op het
voorste bankje bij de weesjongens. We werden welkom geheten
door de pastor. Toen moest ik naar voren komen en ons
introduceren in het Engels. Weer een hele klus. Arne had er wel lol
in. Wat bijzonder om dit mee te maken. Wel 1000x amen en
halleluja. Bidden, gillen, op de knieën tot huilens toe. Vol passie,
zodat het spuug op de grond lag. Een mevrouw veegde dit met een
vieze doek weer op. Aan het begin en eind zongen wij met de
kinderen en Grace de drie liederen. Zingen en zwingen voor in de
kerk. Er werden nog drie kleine kinderen opgedragen en gezegend.
Na drie uur mocht ik nog iets zeggen en rond 14.00 uur waren we
weer terug. Een bijeenkomst van vier uur. Ik had er hoofdpijn van.
Een compliment voor Arne die zoveel geduld had. Het was ook
wel boeiend en er gebeurde veel.
Roelf en Joran deden spelletjes en vroegen zich af waar we bleven.
De nes was intussen een akker aan het ploegen. 1are is SH3000
verdiend voor George. Het vertrekt ’s morgens al rond 8.30 uur en
is dan rond 17.30 uur weer terug.
Voor George is het niet gemakkelijk nu rond te komen. Het eten is
veel duurder geworden, en de mensen kopen dan ook minder
eieren en melk. ’s Middags verzorgt Pieter de rondleiding op
school. De vloeren van de lokalen worden hard minder. Alles is
wat anders dan anders, omdat de meeste klassen vakantie hebben.
Alleen groep 6,7,8 gaan nog 1½ week naar school. We kijken ook
bij de keuken, bij Grace en haar vele kippen.
De weeskinderen en onze jongens hebben elkaar al helemaal
gevonden. Ze maken samen puzzels, voetballen veel, doen
memorie.
Aan het eind van de middag komt George, we geven de meeste
spullen aan George. Scharen, potloden, stiften, gummen,

puntenslijpers, ballen, springtouwen enz. De puzzels en spellen
bewaren we tot we weggaan. Zodat ze nog dagen kunnen oefenen.
Want als je het spel niet kent, kun je er ook niets mee.
s’Avonds eten we kip, sperziebonen, aardappelen en yoghurt, erg
lekker en we maken een pannetje voor Jack, de nachtwaker. Jack
werkt overdag tot 15.00 uur, slaapt dan tot 17.30 uur en van 18.00
uur tot 6.00 uur is hij onze bewaker. En dit altijd, 7 dagen per
week. Hoe is het mogelijk. Er zijn drie bewakers over het hele
terrein.
Rond 22.15 uur gaan we op bed.
Maandag 01-08-2011
6.50 uur staan Fransien en Pieter op, de anderen volgen als snel.
We ontbijten vooruit met een gekookt eitje van Grace haar kippen.
Om 7.30 uur gaan Pieter en ik naar het Rotary Doctorhuis. Pieter
stelt me voor aan alle mensen daar. Dr. Jens Peterson vooral, met
hem ga ik morgen mee. De twee auto’s voor de twee routes
worden klaar gezet. We praten even met Alikana, Daniel, Jens.
We bekijken de medicijnruimte, dit is erg verbeterd. Aldus Pieter.
Alles staat gesorteerd in kasten, een grote verbetering gemaakt
door Daniel, die hier verantwoordelijk voor is. Daarna gaan we
terug naar huis. Morgen zien we hoe het verder gaat.
Als we terug zijn, staat George al te wachten. Hij gaat met Pieter
mee, weer ploegen. George heeft als verassing twee goals op het
speelveld laten maken, een geweldig idee. Dit wordt dan ook erg
gewaardeerd.
We overleggen of George ons ook dinsdag 9 augustus naar Kisumu
terug kan brengen i.p.v. zondag 7 augustus.
Dit is geen probleem. We zullen dan dinsdags om 16.00 uur
vertrekken. Dat is twee dagen langer in Siaya. Dit vindt iedereen
leuk, vooral de weeskinderen. Ze hebben het druk met alle
spelletjes en het klikt super met elkaar.
Rond 10. 00 uur, als zij hun taken als wassen, water halen en huis
opruimen hebben gedaan, laten ze ons het weeshuis zien. Of
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eigenlijk de weeshuizen. Het zijn er twee. één voor de jongens en
één voor de meisjes. Twee gebouwen met 7 en 8 kamers. Iedere
kamer heeft een naam van de sponsor. Een aantal kamers hebben
nog geen bedden. De meeste hebben twee stapelbedden, een
tafeltje en twee stoelen. Ze slapen op een matras die nog in het
plastic zit, en hebben één deken. De meisjes slapen samen in één
bed. Verder geen luxe, maar wel netjes. Ook is er een kamer
ingericht als bibliotheek, Liesbeth’s
library.
Vanavond zullen we ze verwennen
met de posters, maar George en
Pieter moeten er eerst weer zijn.
Om 11.00 uur zijn we met de
weeskinderen als gids naar het
centrum van Siaya geweest. We hebben aardappelen, tomaten,
bananen gekocht en 10 mandazi’s (een soort oliebol). Deze 10
hebben we bij het huis met z’n allen opgegeten. De weeskinderen,
maar ook wij hebben er van gesmuld, ze waren erg lekker. Als
toetje hadden we allemaal nog een halve banaan en wat water. Erg
gezellig. Het centrum was erg armzalig. Prettig dat de kinderen
mee waren. Bij de KCB bank konden we gelukkig pinnen,
maximaal SH20.000 per pasje, ongeveer €154. Dat zouden we de
komende dagen nog geregeld doen, om George geld te geven voor
bedden, kussens, enz. om nog 12 weeskinderen een thuis te kunnen
geven. Opa Sikkens en wij hebben zullen hiervoor sponsoren.
Na het mandazi eten hebben we het boek van Jip en Janneke uit
Holland gelezen. Een Engelse vertaling, met veel bijzonderheden
over Nederland. Dit was erg leuk, ook het bellen blazen viel in
goede aarde, veel plezier.
Elke dag veel voetballen met leren ballen. Dit zijn ze ook niet
gewend. Ze maken anders zelf ballen van oude vodden, plastic
tassen en touw. Ook het spel Uno is inmiddels geleerd.
Rond 17.30 uur zijn Pieter en George er weer. Na een biertje en
een Cola gaan we naar het weeshuis. De posters worden verdeeld
en opgehangen om de kamers wat op te fleuren. Ik dacht op alle
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kamers een aantal posters, maar de lege kamers kregen niets. Pieter
kan de koker nog wel eens mee nemen met nieuwe voorraad. Maar
de kamers waar de kinderen slapen zijn nu in ieder geval ruim
behangen met prachtige posters. Ze zijn er dol blij mee.
Daarna allemaal douchen. Pieter kookt dan na een lange dag
ploegen nog zijn overheerlijke verse pasta. Dit valt er heerlijk in.
Vanavond maar niet te laat op bed, morgen met de Rotary doctors
mee rond 8.00 uur.
Dinsdag 02-08-2011
6.50 uur staan we op, ik ontbijt weer samen met Pieter met een
eitje. Om 7.45 uur gaan we samen naar het Rotary doctorshuis.
Rond 8.15 uur zwaait Pieter ons uit. En vertrekken wij naar Umala,
onderweg koop ik nog 20 mandazi’s in opdracht van Pieter, bij zijn
mandazi girl in Ndjere. Dan halen we iets verder dan Umala, nog
een zuster van het ziekenhuis. We hebben zitting in een kerk. Er
wachten al vele mensen als we aan komen. We laden alle spullen
uit. Doctor Jens zit met de counsolor/vertaler/ boekhouder in een
aparte ruimte. Daarna gaan ze dan de kerk in, hier zit de zuster met
de medisch student Abraham, die ook mee is voor zijn stage. Zij
geven de medicijnen die Dr. Jens voor schrijft. Iets verder bij een
buitendeur zit een mevrouw, zij weegt de patiënten en int de SH50
wat een consult kost. SH10 is voor de
organisatie en SH40 is voor Dr. Jens.
Hij gebruikt hier soms geld van om
aan mensen te geven, die geen geld
genoeg hebben om naar het
ziekenhuis te gaan bijvoorbeeld. Ook
gaf hij SH100 aan een hele oude
meneer, tenminste zo zag hij er uit,
(mensen worden in Kenia niet zo oud)met een open been, die met
een motor gebracht was. Dit kostte SH100, hij moet volgende
week weer komen. En hij gaf SH500 aan een weeskind met
epilepsie. Zij kreeg anders nauwelijks te eten.

Er waren vandaag 40 patiënten. Achter in de kerk was nog een
ruimte, hier deed Daniel, onze chauffeur de malaria testen en de
HIV testen. Wat bloed uit de vinger op een stikje, paar druppels
vloeistof erbij, vijf minuten wachten. Als er dan twee gelijke
streepjes komen, net als bij ons bij een zwangerschapstest, dan is
de test positief. En heb je dus malaria of HIV. Er waren veel
patiënten met malaria. Mensen krijgen dan voor drie dagen
medicijnen. Verschijnselen van malaria zijn: hoge korts, zweten,
hoofdpijn, spierpijn, moeheid. Er waren vooral veel kinderen met
malaria. Ook een klein ventje met Downsyndroom.
Ook kwam er een mevrouw van 47 jaar. Ze oogde erg ziek en
zwak, zweette erg. Ze had een enorm abces op haar arm. Dr. Jens
maakte dit met een mes open. Er kwam veel pus uit. Deze
mevrouw had erge pijn. Ik ondersteunde haar en wreef
bemoedigend haar schouders. Toen het klaar was, nam ik haar
bezwete hoofd af met een paar snoetenpoetsers uit mijn tas. Dit
kennen ze in Kenia natuurlijk niet. Ze keek mij dankbaar aan. De
arm werd verbonden met hydrofiel windsel, niet een hele rol, maar
een paar slagen. Daarna werd het ingeknipt en met een knoopje
vast gezet, niet met leukopor zoals bij ons. Daarna werd ze bij
Daniel getest op malaria en HIV. Ik was er bij en mocht foto’s
maken. Na 5 minuten bleek ze malaria en HIV te hebben. Vreselijk
wat voor toekomst heeft deze mevrouw. Ze kreeg medicijnen voor
de malaria en medicijnen tegen infecties. Verder geen woord over
de ziekte, kil allemaal, onpersoonlijk. Ik weet niet of dit normaal
is. Ik zal het Pieter nog eens vragen, het kan ook aan Dr. Jens
liggen. Deze mevrouw ging mij het meest aan mijn hart.
Ook was er nog een mevrouw met een rare, vieze wond aan haar
been, die had ze negen dagen geleden al opgelopen. Deze werd
door de zuster verbonden met schone kompressen.
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Ook veel oudere mensen met schouder, heup, rug en kniepijn.
Geen wonder als je al zo lang lichamelijk hard werk moet doen.
Diclofenaczalf en Ibuprofen doen dan wonderen hoopt Dr. Jens.
Rond 14.00 uur zijn alle patiënten behandeld en vertrokken. We
ruimen alle spullen weer op in de auto en drinken nog cola of
water. Ook eten we dan de mandazi’s en chapati’s die een
mevrouw had gehaald, nog lekker warm.
Toen op naar huis. Eerst de zuster terug brengen naar het
ziekenhuis. Dit ziekenhuis zag er net zoiets uit als in Ghana, maar
veel groter.
Daarna terug naar Siaya, net op tijd om Pieter uit te zwaaien, die
om 16.00 uur door George terug gebracht wordt naar Kisumu. Om
18.30 uur vliegen van Kisumu naar Nairobi en om 22.30 uur terug
naar Amsterdam. Een moeilijk afscheid, we wilden hem nog graag
hier houden en hij wilde nog graag blijven. Maar ja, zo gaat het.
Roelf en de kinderen hebben weer veel gespeeld. Ook hebben ze
MR. Bean gezien in huis op de laptop van Pieter met de
weeskinderen, die het erg leuk vonden.
Roelf was vanmiddag nog met Pieter naar het centrum geweest
voor een paar boodschappen. Vanavond eten we pilav. We gaan
vroeg op bed, rond 21.00 uur. Hopelijk kunnen we morgen wat uit
slapen, we hoeven dan niets bijzonders.
Woensdag 03-08-2011
Toch zijn we al rond 7.00 uur wakker. We ontbijten om 8.00 uur,
nu met z’n vieren. Pieter is inmiddels al geland op Schiphol hopen
we.
Om 9.00 uur Nina gesmst met haar verjaardag en tante Liena even
gebeld omdat ze ook jarig is. Fijn om even te praten. Overal is
alles goed.
Op de veranda zitten we te praten. Roelf vertelde dat George en
Pieter het er gister over hadden dat er nog €3.500 nodig is voor het
weeshuis. Als George dan rond 10.00 uur komt, vragen we hem er
naar. Hij heeft nog 12 weeskinderen voor het weeshuis, maar heeft
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nog matrassen, dekens en kleren nodig voor ze kunnen komen. Wij
zeggen dan dat die 12 kinderen hier zo snel mogelijk moeten
komen. En dat we geld van de bank zullen halen vandaag voor de
meest noodzakelijke benodigdheden. George wilde eerst kleren
kopen. We besluiten alvast de meeste kleren die we mee hadden
van Arne en Joran klaar te leggen voor George. We zijn zelf maar
een beetje nodig voor de terug reis en hier wast Elisabeth toch
iedere dag voor ons. Dus we kunnen het meeste wel missen.
Zo kunnen we zittend op de veranda al weer enorm veel doen, dit
geeft tranen in de ogen.
De weeskinderen zijn inmiddels klaar met hun klussen, wat ze
deze dagen extra snel kunnen. Ze verdienen wel wat water en een
koekje. Ze zitten al weer met elkaar te tekenen en kleuren onder
het prieel. Zo’n prieel zou ik thuis ook wel willen hebben. Om
10.30 uur Mariëlle even gebeld, die twee week in ons huis logeert.
Ook daar gaat alles prima. Ook in Nederland een mooie dag, tijd
voor het Ronostrand.
Rond 11.00 uur gaan we de coöperatie bekijken van de maïs.
Een mevrouw pelt de maïs van de enorme berg kleine kolven. Dit
wordt dan gedroogd en gemalen tot maïsmeel voor ugali, wat
mensen hier veel eten. De grote kolven gaan met de machine, maar
die zijn er door de droogte niet zo veel.
Ik heb beloofd vanmiddag terug te komen om te helpen.
Na de lunch gaan we naar het
centrum, we kopen drinken, uien,
tekenpapier en wat kleine dingen.
Ook halen we geld voor George.
George heeft inmiddels de kleren
van de jongens en is er erg blij mee.
Van 14.30 uur tot 17.30 uur helpen
we de maïskolven pellen.
Arne en ik eerst, later komen Joran en Roelf ook. Later nog twee
jongens en een paar weeskinderen. Er werd hard gewerkt, de dikke
bult is aardig weg gewerkt. De blaar op de duim werd des te groter.

Tussen door werd er veel gepraat en gezongen. Even later kwamen
de weesjongens in Holland voetbaltenue, ze waren er wat blij mee.
De twee meisjes waren wat sneu, omdat er voor hen niets bij was.
We vroegen George voor hen wat nieuws te kopen, dat zou hij
later op de kledingmarkt gaan doen. Toen we later met George
naar huis liepen, hoorden we dat Daniel, een weesjongetje, met
Grace naar het ziekenhuis was. Hij was plotseling ziek geworden,
ze dachten malaria. Gelukkig kwam hij later wel weer thuis.
Hopelijk gaat het morgen weer beter met hem. Het is een sterk
ventje, die niet snel opgeeft. Weer een drukke dag.
Rond 19.30 uur eten we aardappelen, hamburger en
roerbakgroenten; wortel, bonen, maïs. Erg lekker wel zonder jus.
We houden zoals altijd wat achter voor Jack, de nachtwacht, die
voor we op bed gaan dit eten van ons krijgt. ’s Morgens staat dan
het lege pannetje weer op de tafel van de veranda. De lekkere
aardbeien yoghurt is nu op. Morgen de bananen yoghurt eens
proberen. Ook eten we dan de ananas, die we vandaag gekocht
hebben op straat.
Maar weer op tijd op bed, de dagen hier zijn vermoeiend. Roelf en
ik slapen nu wel op één kamer, maar nog wel ieder in één bed. Dit
i.v.m de klamboe.
Donderdag 04-08-2011
7.00 uur wakker, nog even lekker liggen. 8.00 uur ontbijt met
lekkere, verse, zoete ananas. Na het ontbijt gaat Arne eerst kijken
hoe het met Daniel is. Hij komt snel thuis en begint te huilen. Van
de boer mag hij niet naar hem toe, zo begrijpt hij. We troosten hem
en zeggen vanmiddag wel aan George te vragen. Nog geen 5
minuten later komt Arne lachend van het schoolterrein. Daniel
blijkt daar gewoon te zijn en voelt zich goed. Het valt dus allemaal
mee. Er worden stokken verzameld om speren van te maken met
het mes van Roelf. Ook wordt er weer gevoetbald. Vaak kijken er
kinderen door de heg of door het hek toe. Wij lezen op de veranda,
in de zon is het toch te heet. Er was vannacht veel regen en
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onweer. De kinderen krijgen later drie avocado’s. Ik geef ze
vanavond aan Jack, ik weet niet goed wat ik er mee moet. Weer
wordt er memorie gespeeld met een koekje tussendoor. We zouden
tussen de middag ei bakken, maar Grace was er niet om eieren te
kopen. Na het eten kwam Grace zelf de eieren brengen. Veel te gek
allemaal, maar zo zijn de mensen hier voor ons. Ze hebben alles
voor ons over.
Na het eten heb ik weer 2½ uur in de maïs gewerkt. Roelf ging
weer geld halen voor George. De zon zorgt voor heet weer, wat
aan het eind van de middag weer regen en onweer betekende.
De elektriciteit is vandaag weer hopeloos. De hele dagniet en
vanavond ook al weer 2x uitgevallen. Gelukkig hebben we een
aggregaat, hoe luxe.
George kwam weer een praatje maken en ging nog met Roelf naar
de winkel melk halen, zodat we morgen pannenkoeken kunnen
bakken.
Ik heb vandaag nog met de meisjes van school touwtje gesprongen,
dit vonden ze erg leuk, grappig, net een stel bakvissen.
We zijn vanavond iets minder moe, dan anders.
Vrijdag 05-08-2011
Gister kwam Grace nog vragen of we zondag weer mee gaan naar
de kerk met elkaar, ook Roelf en Joran. De kinderen hadden dit
ook al gevraagd, maar ik had gezegd dat ik drie uur te lang vond.
Grace vertelde toen dat ze het erg op prijs stelden dan we mee
gingen en dat ze met de pastor had overleg, een dienst van 1 uur.
Nu kunnen we natuurlijk geen nee meer zeggen. Ze komen ons dus
zondag weer ophalen.
Om 7.00 uur word ik wakker, er is veel bedrijvigheid. Ik hoor de
kinderen al weer op school, maar ook druk gepraat. Ik ga er maar
af. Als ik buiten kom, is de mevrouw van de maïs al druk de vloer
aan het dweilen. Elisabeth is vandaag vast vrij. Grace is er ook,
vandaar het drukke gepraat. Ze legt waarschijnlijk uit wat er moet
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gebeuren. Nou alleen de was is goed genoeg. Dit kunnen zij met de
hand veel beter dan ik.
Zo meteen eerst naar het dorp voor brood en groente, dat is
allemaal op. Zien wat er te krijgen is.
Vandaag maar pannenkoeken proberen. Onder het eten werd er
bedacht dat we over zeven dagen al weer geland zijn in Nederland.
Nog maar niet aan denken. Het bevalt me hier nog veel te goed.
Wat zal ik en wij allemaal, iedereen gaan missen.
Rond 9.00 uur gaan we met Collins, Brian, Esther en Sjaron naar
het dorp. Barnabas is op school en Daniel ligt toch weer op bed, hij
blijkt toch wel malaria te hebben. Hij heeft hoge koorts en erge
hoofdpijn. Grace heeft al medicijnen voor hem gehaald.
In het dorp krijgen we zes mango’s en een zakje passievruchten
gratis, omdat we de weeskinderen mee hadden. De mevrouw zei:
ik hou van kinderen. Erg lief. We kopen weer 20 mandazi’s,
groente en bananen. Als we terug
zijn, eten we allemaal twee
mandazi’s met banaan. Er zijn nog
vier over: twee voor Daniel en twee
voor Barnabas. Even later ga ik bij
Daniel kijken die in bed ligt. Ik lees
hem voor uit de Engelse
kinderbijbel die ik mee had genomen. En beloof hem deze als we
weggaan. We spreken af dat ze dan samen iedere avond er een
verhaal uit gaan lezen.
Rond 13.30 uur gaan Roelf en ik weer ongeveer twee uur helpen
maïs pellen. Dan is de schuur ook leeg. De kinderen spelen onder
tussen op de veranda. Wij gaan dan nog een poosje in de zon
zitten, met kleren aan. Mijn bikini is hier niet echt gepast. De
mensen lopen hier in truien en jassen. Ik ga dan niet nog bloter dan
met hemdje of jurkje. Als blanke val ik hier toch al genoeg op.
Ik bel Hilda nog even. Daar gaat het goed.
Daniel komt even bij ons zitten. Hij is nog lang niet fit. Ik geef
hem twee koekjes en een beker bouillon. Dit valt er goed in.
Hopelijk is hij dan morgen weer de oude.

George komt rond 16.00 uur, als we dan net aan de Cola zitten,
komt Arne huilend naar ons toe. Alle jongens van school willen
voetballen, hij snapt er dan niets van. Al die donkere kinderen die
iets willen. Net als we willen kijken, komt de leraar met
voetbalshirts. Het bleek dat ze twee teams wilden maken en dat
Arne en Joran ook ieder in een team mee moesten doen. Toen dat
duidelijk was werd er graag een wedstrijd gespeeld. Groen/wit
Arne tegen wit Joran. De rest van de school en andere kinderen
keken toe. George ging voor de meisjes de springtouwen halen, die
dan ook erg blij waren. De wedstrijd werd 4-4. Dus penalty’s. Arne
en Joran namen ook één voor hun team, beide raak. Iedereen keek
toe vol enthousiasme. 8-7 werd de eindstand voor groen/wit Arne.
Wat kunnen Kenianen rennen zeg.
Daarna eten we pannenkoeken gebakken door Joran en Roelf. Ze
smaken zelfs Hollands. Wat zal jack smullen.
Vanavond even lezen, praten en weer vroeg op bed. Wat zal de dag
van morgen weer brengen?
O ja, Elisabeth was niet vrij, ze bleek naar een begrafenis te zien
van een goede vriendin in Kisumu.
Zaterdag 06-08-2011
Om 7.00 uur zijn we al weer wakker, de maïs mevrouw was al
weer aan het vloer dweilen. En vroeg me om de was toen ik de
deuren open deed. Later heeft ze onze schoenen nog schoon
gemaakt. George zei dat ik het maar moest laten doen. Weinig
zinvol zei ik tegen Roelf. Binnen vijf minuten zijn ze weer zo,
maar toe maar.
Om 9.15 uur gaan we met George in Pieter zijn auto naar de
boerinnen net buiten Siaya. Wat een werk, ze planten de maïs met
de hand. De kolven zijn veel kleiner dan anders. Er was ook en
boerin, ze was al jaren weduwe, en woont in de rimboe zonder
elektriciteit. Ze redt zich prima als boerin met haar kinderen en is
ook nog een hele goede volgens George. De hutjes heeft ze zelf
gebouwd. Bijzonder om te zien allemaal. Pieter had bij deze
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boeren ook geploegd. Ook dit was bijzonder om te zien, vooral het
pad waar hij langs moest met tractor en ploeg. We reden via de
omgeving terug, boeiend te zien allemaal.
Water halen van ver, kinderen met bossen takken op hun hoofd,
wassen in de rivier, die komt van het Victoria meer. Hier wordt
dan ook wel vis in gevangen.
We rijden via Bondo, naar Kogelo. Het dorp waar Barak Obama
van oorsprong vandaan komt. Ze zijn daar ook een goede weg aan
het maken, voor dat hij nog eens langs komt. Ook dit is een arm
dorp, net als de omgeving. De mensen hier zijn teleurgesteld in
Obama, omdat hij niets doet voor de mensen hier. Je ziet dan ook
niets over Obama in Kogelo. Er komen nu wel meer toeristen, net
als wij.
Rond 13.15 uur zijn we weer thuis. Even wat spelen, lezen en van
de zon genieten.
De elektriciteit is ook weer eens uit gevallen. Dit blijft zo tot
ongeveer 21.15 uur. Als jack komt doet hij de aggregaat aan.
Gelukkig weer stroom, zodat de videocamera weer opgeladen kan
worden. Beide batterijen zijn leeg.
De eerste bal is al stuk, Roelf pompt hem nog eens op, maar snel
daarna is hij al weer leeg. George haalt een nieuwe uit de voorraad,
want om 16.15 uur is de volgende match. Nu groep 6-7. Gisteren
was het groep 8. Arne en Joran doen weer mee. Arne is groen/wit
en Joran nu groen, in echt Siaya Primary School shirt. Arne wint
met 4-3. Toch penalty’s. Deze wint Joran met 5-4. Weer erg leuk.
Dit was iets meer hun nivo. Maandag nog eens voor de laatste
keer. Morgen hebben de kinderen vrij. Dan moeten ze maandag,
dinsdag en woensdag nog, dan heeft groep 6,7,8 ook eindelijk
vakantie. Mooi voor Barnabas, maar dan zijn wij al weg. Wel sneu,
hij heeft weinig kunnen spelen.
Ze gaan van maandag t/m zaterdag naar school van 6.00 uur tot
18.00 uur. Onze jongens willen niet graag ruilen.
Vanavond eten we pasta. Rond 22.00 uur gaan we op bed. Morgen
worden we om 9.00 uur gehaald voor de kerk. één uur is ons
beloofd. Ik ben benieuwd.
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We vandaag de hele dag Christelijke muziek gehoord in de kerk
naast ons. Zij hebben op zaterdag dienst. Maar volgens mij iedere
dag.
Ook vannacht om 2.00 uur werd ik wakker en was luid en duidelijk
de pastor te horen. Praise the Lord, Halleluja. Ik heb Roelf er voor
wakker gemaakt. George vertelde later dat er waarschijnlijk
iemand overleden was. Dan houden ze zelf ’s nachts een dienst met
microfoon. We zullen morgen zien, vooral voor Joran en Roelf een
nieuwe belevenis.
Zondag 07-08-2011
7.30 uur zijn we er al weer af. 9.00 uur gaan we met z’n allen naar
de kerk. Ook Grace en de weeskinderen. Elisabeth was er ook
weer. En ook George is er al voor 9.00 uur. Hij nodigt ons uit om
bij hen te komen. Hij komt ons om 14.00 uur ophalen. Z’n vrouw
Celine wil ons graag ontmoeten. Ze zal traditioneel eten voor ons
maken. Ik ben benieuwd.
We gaan als we bij de kerk zijn eerst weer een poos buiten met de
kinderen zingen. Ook zingen we, lees je Bijbel, bidt elke dag. En is
je deur nog op slot. Inmiddels is het uur al om en zijn we nog niet
in de kerk geweest. Er waren vier tuinstoelen gebracht speciaal
voor ons. Gordon zong twee eigen liederen toen de kerk rond
10.30 uur eindelijk begon. Roelf en
Joran keken hun ogen uit. Om 12.30
uur zaten we nog in de kerk. Er waren
al wel drie sprekers geweest die ons
welkom heetten. We overlegden zacht
om toch uit de kerk te gaan. Hoe
onfatsoenlijk dat ook was. Via de zij
uitgang gingen we er uit terwijl alle mensen op de knieën lagen te
bidden, gillen enz. Het beste moment volgens mij. Toen we achter
waren kwamen Grace en de pastor ook. We gaven nog geld voor
de collecte en namen de weeskinderen mee terug. Het was geen

probleem. En al helemaal niet toen we vertelden dat George ons
kwam halen voor een bezoek bij hem thuis.
We kregen nog wat snoepjes mee van de pastor.
Thuis snel een broodje, korte broeken aan (want in de kerk ga je
netjes gekleed in lange broek en jurk).
George zou om 14.00 uur komen, maar het werd 15.00 uur, omdat
George nog spullen voor het weeshuis had besteld.
Zes stapelbedden, hout voor tafels en stoelen, zodat er weer 12
kinderen kunnen komen, hij moet dus drie kamers inrichten. Vier
kinderen per kamer.
Dan om 15.00 uur gaan we naar het huis van George, Celine,
Victor, Esther en Felix. Een arm welkom. Heerlijk eten had ze
gemaakt. Ugali, tilapia vis, vlees, kip, vissoep, rijst, aardappelen en
fruit, sinaasappelen en avocado toe. Veel te veel, maar dat hoort zo
in Kenia. Als alles op gaat, dan heb je het in Kenia niet goed
gedaan. Er moet altijd nog iemand aan kunnen schuiven. En wat
over is wordt hergebruikt.
De kinderen spelen mens erger je niet en memorie. Lieve, grappige
kinderen en gek op foto’s waar ze zelf op staan. We praten een
poos over mijn werk als old people nurse, en hoe ouderen in
Nederland leven. Daar is in Kenia nog wel voor uitgang te boeken.
Ouderen in Kenia worden verzorgd door familie, maar ook vaak
aan hun lot over gelaten.
Ook hebben we het over de grote klassen op school en hoe dit zit
met kinderen die extra aandacht nodig hebben, zoals ADHD en
dyslectie. Hier hebben leraren er wel les in gehad, maar er is op
school weinig mogelijkheid voor. Vaak te weinig lokalen en te
weinig leraren. Er zitten soms wel 90 kinderen in een klas met één
leraar.
Als we om 18.30 uur door George naar huis worden gebracht laat
Celine en de kinderen weten dat ze het erg leuk vond dat we bij
hen thuis waren geweest en dat we lieve, goede mensen waren met
een goed hart. Ook de kinderen werden erg gewaardeerd.
We geven George het kleinere memorie mee als hij weer naar huis
gaat. Deze is iets makkelijker voor deze kinderen.
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Thuis bellen we oma, we hebben veel te vertellen.
Nog even douchen en op bed. Morgen onze laatste hele dag in
Siaya.

Maandag 08-08-2011
Om 7.00 uur zijn we al weer wakker, door luid gezang naast ons in
de kerk, het lijkt wel of ze een nieuwe microfoon hebben.
Burengerucht doen ze hier niet aan. We eten uit nood
pannenkoeken als ontbijt, het brood is nl. bijna op. Roelf bakt extra
veel. Ook voor de weeskinderen die er heerlijk van smullen met
veel suiker en jam. Eten met mes en vork is nog wel onhandig voor
hen. Er valt dan ook vaak iets op de grond. Het was een heerlijke
smeerboel op de veranda. Later maar even gesopt.
Alles hebben we alvast wat klaar gezet voor ons vertrek van
morgen. Alle vieze was is weer gewassen door Elisabeth, die ook
een pannenkoek heeft geprobeerd.
Rond 11.00 uur nog even naar de winkel voor brood, wat drinken
en een paar aardappelen.
’s Middags wat lezen in de zon.
Tegen 16.30 uur de laatste voetbalwedstrijd. Groen-Arne tegen
wit-Joran. 3-4 werd de stand. Weer penalty’s, deze werden dit keer
gewonnen door het team van Joran. Winnaar van alles was dan ook
Joran zijn team. Iedereen vond het
weer geweldig. Er werd ook veel
gejuicht. Na de wedstrijd werden
we heel erg bedankt door iedereen
en ze hopen dat we volgend jaar
weer komen. Het was goed geweest
voor de kinderen van de school om
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met anderen met name blanke kinderen, vreemden te spelen.
Interactief met elkaar aldus de leraar. Zo ook voor onze jongens,
leren van elkaars culturen, gewoonten.
George was er ook, we geven hem nog een kinderbijbel voor de
school en nog potloden. We overleggen met hem dat we morgen
alle spellen, puzzels, tekenspullen, kinderbijbel, Jip en Janneke
voorleesboek in het Engels over Nederland naar het weeshuis
brengen, in de bibliotheek. George zal er nog extra planken maken
waar alles op kan staan. Ook zal hij nog een puntenslijper brengen,
die hij al eerder had gekregen voor de weeskinderen.
George had vanmiddag nog een sollicitant gehad voor tractor
rijden en ploegen. George kende deze man en was er erg blij mee.
Dan kan het ploegen ook door gaan als de Nes er niet is.
George wilde nog weten of we niet ziek waren geworden van het
eten van Celine. Dit hoopte ze niet. We konden hem gerust stellen,
we hadden nergens last van. De hele vakantie niet. De kinderen
van George waren erg druk gisteravond, zo leuk vonden ze het dat
we bij hen waren geweest. En dat ze de memorie hadden gekregen.
Voor George van bed was vanmorgen, waren ze er al mee aan het
spelen. Wat een lieve mensen.
George heeft vanavond na de voetbalwedstrijd nog twee Keniaanse
voetballen voor onze jongens gehaald. Van papier, plastic en touw
waar de kinderen hier mee voetballen als er geen leren bal is. Deze
nemen we mee naar huis om bij ons op school te laten zien.
Vanavond in huis wat schoongemaakt, spullen voor de
weeskinderen in de tas gestopt.
Nog één nacht in Siaya, we nemen met tranen in de ogen afscheid.
Jack werd bedankt voor het oppassen ’s nachts. Ik gaf hem nog een
theedoek en handdoek van Nederland voor zijn vrouw. Hij was er
blij mee en zou voor ons bidden voor een goede reis en ook hij
hoopt dat we volgend jaar terug komen.

Dinsdag 09-08-2011
7.00 uur staan we al weer op. Joran brengt de koplamp, die bij zijn
bed lag, voor als de stroom weer eens uit was, wat nogal eens
gebeurde.
We halen de bedden af voor Elisabeth, zodat ze alles kan uit
wassen. Alles weer in de tassen.
Dan komt George met heerlijke warme mandazi’s speciaal door
zijn vrouw Celine voor ons gebakken. Die vallen er heerlijk in met
de laatste bananen. Echt een Keniaans ontbijt.
Daarna alles gesopt en geveegd. Dan kan Elisabeth morgen nog
dweilen. En is het allemaal weer netjes.
We brengen alle spellen, puzzels, tekenspullen, kleren, sandalen,
handdoeken, crackers, koekjes en snoep naar de weeskinderen. Ze
zijn door het dolle. Alles wordt bekeken en vooral gepast. De
hotwheelpetten vinden ze helemaal geweldig. Toen we terug liepen
zei Arne: wat zijn ze er blij mee hè!
Als wij een trui krijgen dan doen we
die gewoon aan en zeggen nog net
dank je wel. Zij zijn door het dolle
met de tweedehands spullen. Is onze
missie toch geslaagd. Laten zien aan
onze kinderen dat er ook een andere
wereld is dan Nederland.
Roelf gaat nog eens geld halen om vanmiddag met George in
Kisumu nog te winkelen voor lakens, slopen, dekens, maar de
geldautomaat blijkt het niet te doen. Er is al teveel geld door die
blanke gehaald misschien. Het is wel erg vervelend. We hopen dat
we bij de KCB in Kisumu nog geld kunnen krijgen. Je weet het
hier maar nooit.
Nog even wat filmen. De laatste lunch hier, de laatste hamburgers
mei ui, ei en tomaat even opmaken. En dan kunnen we als George
komt vertrekken.
De weeskinderen en wij, of eigenlijk iedereen vindt dit bad. Maar
er is weinig aan te doen. Het was hier geweldig. We zullen het
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nooit vergeten. Maar in Nederland wacht ons weer een nieuwe
taak, en ook daar hebben we wel weer zin in.
Om 15.00 uur gaan we dan op weg naar Kisumu. Er vielen nogal
wat tranen bij het afscheid. Nog een dikke knuffel voor iedereen.
We werden uitgezwaaid door de weeskinderen, Grace en Elisabeth.
We zouden eerst om 16.00 uur gaan, maar nu hebben we meer tijd
om met George in de Nakumat te winkelen.
Om 16.30 uur zijn we bij Millhill. Snel de bagage in kamer 1 en 2
en geld halen. Dit lukte bij geen enkele geldautomaat. Vele banken
geprobeerd, hoe dat nu weer kan. We hebben nog wel wat Shilling
en nog wat euro’s gelukkig. Dan die morgen maar wissen voor
shillings. Dit lukte nu niet omdat de banken al gesloten waren. Nu
snel naar de Nakumat. We kopen 12 dekens, 20 slopen en 20
hoeslakens voor de weeskinderen. Groene en blauwe voor jongens
en echte roze voor meisjes. Ik zou de gezichtjes wel eens willen
zien. De kussens waren hier te duur volgens George, deze koopt hij
morgen in Siaya voor de helft van deze prijs.
SH15.000 moesten we betalen, dit is ongeveer €120. Wat was
George er blij mee.
Terug bij Millhill drinken we nog een kop koffie en dan moeten we
ook van George afscheid nemen. Alle vijf hebben we het er erg
moeilijk mee. Nog wat lieve woorden en weg is Dr. Pieters truck.
We moeten even bijkomen met nog een kop koffie of chocomelk.
Daarna instaleren we de kamers weer. Nu met veel minder spullen.
Even opfrissen en dan naar boven voor een glas fris en wat pinda’s
en even kennis maken met de gasten die er nu zijn.
Om 19.00 uur eten we weer heerlijk met elkaar. Daarna praten we
nog een poos met father Ger Mooy, hier father Jerry genoemd.
Hij is hier al sinds 1965 als missionaris vanuit Nederland. Hij
vertelde hoe het toen allemaal ging in 1965 en de jaren er na. Ook
hebben we het nog even over de binnenlandse vlucht en
herbevestigen gehad. Morgen vroeg dit eerst allemaal maar even
regelen, net als geld wisselen.
Het blijkt dat we maar één uur voor vertrek op het vliegveld van
Kisumu aanwezig moeten zijn. Dat scheelt weer twee uur.

Dan gaan we douchen en rond 21.00 uur op bed. Nog steeds slapen
we ieder met een kind op de kamer. Wel gezellig hoor!
Morgen om 7.00 uur weer opstaan, om 7.30 uur is er weer het
gezamenlijk ontbijt in Millhill.
Woensdag 10-08-2011
We staan weer om 7.00 uur op, 7.30 uur ontbijt. Even een spelletje
rummikub en dan snel de stad in. Eerst de vlucht herbevestigt, dit
gaat al snel. Dan de laatste euro’s inwisselen. Arne, Joran en Roelf
kopen nog een voetbalshirt van AFC Leopards. Arne A. Nyumba,
Roelf R.Nyumba wat Hut betekend in Swahilli. Joran neemt
Kadenge een echte voetballer.
Dan gaan we terug naar Millhill en drinken nog wat. We pakken
onze zwemspullen en gaan naar het Sunset hotel om daar te
zwemmen en te zonnen. Nog een beetje bruin worden. Om15.15
uur betrekt de lucht, er lijkt onweer te komen, dus maar terug naar
Millhill.
De jongens gaan met de Keniabal nog even voetballen. Roelf doet
ook even mee. Dan vraagt father Jerry even te helpen met het
aanduwen van zijn auto. Als de auto het dan doet moet er een
eindje gereden worden om de accu op te laden. Dus allemaal mee
in de auto, zonder Mij even in te lichten. Toevallig ving ik iets op,
anders had ik wel ongerust kunnen worden. De jongens vonden het
ook niet zo prettig dat dit niet gezegd was. Ik bleef eerst maar
lezen, maar toen het lang ging duren ben ik maar gaan douchen. De
mannen waren met father Jerry naar de sloppenwijk geweest en
hadden onderweg nog rijpe mango’s en sinaasappelen gekocht. De
mango aten we met elkaar na het avondeten.
Father Jerry was wel bekend in de sloppenwijk door de projecten
die de priesters daar hebben. De parochie van father Jerry is ook in
de sloppenwijk. Ik was natuurlijk ook graag mee gegaan.
Om 18.30 uur weer wat drinken met een hand vol nootje en dan
om 19.00 uur supper. Lekkere lasagne, toast, tomaten, ui en mango
na.
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Nog even Rummikub en 21.00 uur op bed. Morgen de laatste dag
in Kisumu. Slapen wordt morgen in het vliegtuig vast niet zo veel.
Donderdag 11-08-2011
7.00 uur weer opstaan, spullen inpakken. 7.30 uur ontbijt. Daarna
gaan we lezen en Rummikub spelen. Rond 9.30 uur gaan we met
Alois naar de Nakumat, nog wat souvenirs kopen. We konden
mooi mee rijden, Alois moest er toch boodschappen doen. Dit
kostte niets en het regende behoorlijk.
We kwamen weer veel tuktuk’s tegen, kleine auto taxi’s, fietstaxi’s
die noemen ze matutu’s en motortaxi’s noemen ze pikipiki’s. Zo
dus de laatste dag in Kenia. Alois brengt ons om 16.30 uur naar het
vliegveld in Kisumu. Tot die tijd ons nog maar even vermaken met
van alles en nog wat. Jammer dat het de hele dag regent. Na zo’n
dag wat wachten ben je dan ook wel blij als je weer in het vliegtuig
zit.
12.30 uur wat fris gedronken. 13.00 uur eten we lekkere
gehaktballen, aardappelen en groenten, aubergine, ui, paprika en
fruit na.
Na het eten voetballen de jongens nog even, dan omkleden, de
nieuwe Kenia shirts van AFC Leopards aan. Nog even thee
drinken en om 16.15 uur de tassen in de auto van Alois. We geven
father Jerry een hand en zwaaien naar Rafael en de lieve kokkin.
En dan naar het kleine vliegveld van Kisumu. We nemen daar
afscheid van Alois en mochten rustig nog eens terug komen. Hij
wilde niets hebben voor de reiskosten, toch hebben we hem wat
gegeven voor alle lieve hulp.
Op het vliegveld wilde ik even filmen, maar dat werd al snel
verboden. We waren om 16.45 uur al op het vliegveld, om 17.55
uur mochten we in het vliegtuig en om 18.20 uur vlogen we al naar
Nairobi. Waar we na 30 minuten al aankwamen om 18.50 uur. Van
Nairobi zouden we om 22.30 uur vertrekken naar Amsterdam.
De tassen weer van de bagageband en naar de vertrekhal, dit
verloopt allemaal vlot.
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Allemaal eten we een broodje, we kopen nog een dikke Milka reep
en dan rond 21.00 uur kunnen we inboarden. In de wachtruimte
moeten we dan wachten tot 22.40 uur met veel mensen, wat erg
benauwd was. Maar dan om 22.40 uur kunnen we in het vliegtuig,
maar voordat dat iedereen zit en we vertrekken is het inmiddels
24.00 uur. 1½ uur later dan de bedoeling was. Er waren nl. nog
toiletten kapot en lichten van het vliegtuig. Gelukkig kon dit nog
vlot gemaakt worden.

Vrijdag 12-08-2011
We zouden landen om 5.40 uur, maar dit werd 6.45 uur. De
jongens mochten weer een tekening in de cockpit bij de piloot
brengen. Door de douane ging het snel. Toen we bij de bagageband
kwamen waren de tassen er al. Om 8.00 uur zaten we al in de
Schiphol taxi van taxi Dorenbos. En om 9.45 uur zijn we weer
thuis in ons eigen huis. We zijn dan bijna 17 uur onderweg
geweest. Het was een goede reis.
Een geweldige vakantie, met allemaal lieve mensen. Weer een hele
belevenis met veel indrukken. We zullen het niet snel vergeten.
Nu we weer terug zijn
Denk ik veel aan de mensen in Siaya, vooral de weeskinderen. Hoe
gaat het verder. George zal zorgen dat er eerst nog twaalf
weeskinderen in het Childrenhome van Dr. Pieter de Nes komen.
Maar er moet wel kleding zijn en vooral er moet wel eten zijn om
deze kinderen echt te kunnen helpen. Alleen onderdak is niet
voldoende.
Nu het slecht is gegaan met de oogst is er onvoldoende maïs,
bonen en andere voedingsstoffen. De 400 kippen leggen genoeg
eieren, maar moeten wel eten om genoeg eieren te leggen. Dit voer
kost nu wel drie keer zo veel. Mensen kopen bijna geen eieren,
omdat ze ander voedsel nodig zijn en dit ook drie keer zo veel kost.
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De eieren blijven nu over en worden niet verkocht. Dus geen
inkomsten voor George waar normaal gesproken weer voer voor
de kippen van gekocht kan worden.
Zonder de droogte met genoeg voedsel kan het project zichzelf
duurzaam onderhouden. Nu door de slechte oogst is het moeilijk
om de kinderen op school en ook de weeskinderen te voorzien van
eten.
Volgens Dr. de Nes zou dit in de toekomst opgelost kunnen
worden. Door als er droogte is, het vruchtbare land te bewateren.
Door in regentijden water op te vangen en om diepe putten in de
grond te slaan, daar buizen in te leggen zodat je misschien wel 100
meter diep water kan krijgen om hectares land te voorzien van
water. Was er maar een rivier of meer in de buurt, dan was het
gemakkelijker te realiseren.
Een grote groep boerinnen die aangesloten zijn bij de
landbouwcoöperatie van Dr. de Nes, hebben veel verstand van de
akkerbouw en werken enorm hard. Ook zijn er op de coöperatie
goede machines om de maïs te bewerken Zij zouden dan veel
kunnen oogsten, zodat er geen hongersnood in de buurt van Siaya
meer zou zijn. Er zou zelf een overvloed kunnen zijn, als er drie
keer per jaar geoogst zou kunnen worden. Dit kan dan verkocht
worden naar de gebieden waar nog meer voedsel nodig is. Maar
dan is of zijn die putten wel hard nodig en dat kost weer veel geld.
En hoe komen we er weer aan. €25.000 tot €50.000 zal vast nodig
zijn om dit te realiseren.
Dit houdt me dan nu ook erg bezig. Dekens en beddengoed is nog
wel snel zelf te realiseren en geeft veel voldoening. Maar zoveel
geld bij elkaar krijgen is alleen niet te doen. Niet voor ons als
gezin, maar ook niet voor Dr. de Nes.
Ik hoop dan ook van harte dat als mensen dit lezen, toch nog geld
over hebben voor dit project. Velen schromen om geld over te
maken naar giro 555, omdat we denken dat daar veel geld niet
goed terecht komt. Van het project in Siaya durf ik wel te zeggen
dat iedere euro erg goed besteedt wordt.
En met één euro in Nederland, kun je in Kenia nog veel meer.

Ik wil mensen dan ook oproepen om geld te storten op:
Project school Siaya bankrekeningnummer 3258.40.261
Van Dr. de Nes.
Met vriendelijk groeten
Fransien Hut
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