
 

  REISVERSLAG oktober 2022 
Weer in Nederland kijk ik terug op een zeer intensieve mooie maand in Kenya.  

Onze contractor is direct na toestemming van onze sponsor gestart met de bouw van de nieuwe Shade. Er 
wordt zeer hard gewerkt. Aannemer Stephen komt en we bespreken de bouw, de oude Shade is reeds 
afgebroken (resten worden door locals opgehaald) grondwerk is al gedaan. Stephen wil klaar zijn voor ik vertrek  

Op 5 oktober heb ik een gezellige bijeenkomst met de Soroptimistclub in Mombasa. We bezoeken hun 
project, een Primary school in Mombasa en daarna gaan we naar de Masai Beach Club waar het erg gezellig 
was met heerlijke hapjes en de geplande vergadering ging niet meer door! Ik vergat zelfs door de gezelligheid 
mijn cadeaus (Oranje Sorren handjes uit Tilburg) te geven.  

      

De volgende dag bezoek ik Mr. Wang in Mwasambweni. Hij heeft een bedrijf dat Kokosnoten schillen 
verwerkt tot vezels en ‘Dust’. Van de vezels worden matten en matrassen gemaakt en de Dust kan in de grond. 
Het houdt het water heel lang vast, dus erg goed voor ons droge gebied in Kibandaongo. Er werken alleen 
maar vrouwen op dit bedrijf én ze worden érg goed betaald.             
Start in Kibandaongo op 8 okt. ik start met een meeting met de Staff van het medisch centrum, cadeautjes 
en allerlei materialen voor Delivery Wing en Dispensary gegeven. Ze waren er erg blij mee!  Daarna uiteraard 
snel naar de Albinokinderen en hun alvast de leesboeken cadeau gedaan, waar ze erg blij mee waren. Later ga 
ik uitgebreid naar deze kids terug met mijn gasten Janneke en Yannick van Lith, zij arriveren de 15e.                      
De volgende dag vroeg een meeting met de CBO (Community Based Organization) een belangrijke 
organisatie voor ons, omdat zij onze zaken waarnemen als wij er niet zijn. Professionalisering CBO wederom 
besproken. Ook rooster van aftreden besproken. Op 30 okt. zijn er verkiezingen voor een nieuw, meer 
professioneel CBO bestuur. Acties van het afgelopen jaar geëvalueerd. Foodprogram, Renovatie project op 
Health Centre, Aankoop nieuwe Motor-Ambulance en Container met school meubilair. De groep praat negatief 
over de ‘In Charge’, deze is té vaak afwezig. Ze zien hem niet (buiten werktijd), ook niet bij afbraak oude Shade 
en start nieuwbouw. Er wordt op zaterdag ochtend een speciale meeting georganiseerd om dit te bespreken.            
Gebruik Motorbike, deze wordt ook gebruikt om medicatie (gekoelde vaccins!) elders op te halen. Er moet 
besloten worden wie er op de motor ambulance mag rijden: De Staff en één extra gekwalificeerde rijder, voor 
als de Staff niet weg kan. De Community is te weinig bekend met de nieuwe Motor-Ambulance. Er wordt een 
goed communicatieplan opgezet door de Staff van het HC, zodat de gehele community goed op de hoogte is! 
Mijn advies is om hierin samen te werken met Mr. Nzole, de Village administrator.  

Later op de dag een meeting met het Water Committee. Zij krijgen een geheel nieuw, meer professioneel 
bestuur. Dat is belangrijk omdat er meer deskundigen in moeten zitten. Water is n.l. van essentieel belang, 
zeker nu het al jaren droog is en de Dam's uitgeput raken. De Dam’s hebben nu een eigen Committee. Het 



omheinen van de Dams is nog niet gedaan omdat de doornstruiken, die daarvoor gebruikt worden, nu te droog 
zijn. Daarbij is het een hele klus. De Village Elders zullen gevraagd worden voor extra hulp. De ‘Panga’s’ van 
de KWAGI Group kunnen geleend worden voor dit werk. De lokale dieren verwoesten de DAM, dus omheining 
is erg belangrijk. Door de grote droogte komen mensen van heel ver weg naar onze Dam, want wij zijn de enige 
in de verre omgeving die nog water in de Dam hebben staan. Het gevaar is nu dat ook onze 2e Dam droog komt 
te staan. De watertap naast onze poort is niet alle dagen open, het openen van de pijpleidingen moet vanuit 
Nzovuni tussen 3 gebieden worden verdeeld. Dus 2 soms 3 dagen water uit deze tap. Daarbij liggen de 
pijpleidingen vaak bovengronds dat zorgt voor vandalisme, waardoor hele communities weer een tijd geen 
water hebben. De leidingen worden nu vaker nagekeken. Een ‘Borehole’ zou de beste oplossing zijn. In 
Dzendereni staat een goed voorbeeld. Onze voetwaterpompen, die water uit de Dam’s kunnen pompen worden 
nog niet optimaal ingezet. Men vindt het zwaar werk, maar heeft wel heel veel voordelen bv voor het irrigeren 
van het landbouwgebied. Een ‘borehole’ zou de beste uitkomst zijn, maar die zijn erg duur én daarvoor moet 
duur onderzoek worden gedaan. Lout neemt dit ook mee in gesprek County Government en Governor. 
Vergroten en uitdiepen van de Dams, met eventueel een generator en pijpleidingen, zou ook een tijdelijke 
uitkomst zijn. 

Volgende dag officiële meeting met de Staff van het Health Centre. Belangrijke punten: Evaluatie renovatie 
project en onderhoud gebouwen, Gebruik nieuwe motor ambulance, Gebruik Laptop, Onderhoud batterijen 
Solar, aansluiting elektriciteitsnet, Support TBA's/Midwife, Water probleem (collapsed concrete tank), Training 
CHV (Community Health Assistants) via LAEP project van AMREF and Security compound, onderhoud en 
schoonmaak gebouwen, gevolgen COVID-19, spreekuur Janneke oogarts, Communicatie met Nederland.  

     

De Staff en andere organisaties zijn erg positief en enthousiast over de renovatie van de gebouwen op het HC.  

 

De nieuwe motorbike is een groot succes, al moet er beter gecommuniceerd worden naar de community dat 
er weer een motorbike is! Vooral de zwangere vrouwen en ernstig zieken moeten op de hoogte zijn. Er wordt 
een goed communicatieplan opgezet door de Staff van het HC m.b.t. gebruik motor ambulance! 
Aandachtspunt de gratis 2e servicebeurt bij 3000km!  Gebruik Motorbike: deze wordt ook gebruikt om 
medicatie (gekoelde vaccins!) elders op te halen. Er moet besloten worden wie er op de motor ambulance mag 
rijden: De Staff en één extra gekwalificeerde rijder, voor als de Staff niet weg kan. De Community is te weinig 
bekend met de nieuwe motor ambulance. Er wordt een goed communicatieplan opgezet door de Staff van het 
HC, zodat de gehele community goed op de hoogte is! Mijn advies; werk hierin samen met Mr. Nzole en Mr. 
Haba. De Laptop wordt goed gebruikt, alle notulen en belangrijke patiëntzaken worden nu in mapjes 
opgeslagen! Het onderhoud van de Solar batterijen moet met elektricien besproken worden. De aansluiting op 
het elektriciteitsnet kost veel geld. De County heeft hier budget voor. Salim Mwachiti, the ‘In Charge’ heeft een 
getekend en gestempeld verzoek aan de County Government geschreven.                       
De TBA’s (Traditional Birth Attenter) doen hun werk goed en verwijzen de vrouwen naar controles op HC. 
Ook zijn ze zoveel mogelijk aanwezig bij de bevallingen op het HC.                  



Water blijft het grootste probleem, er is ook nu gebrek aan water, alle tanks op het HC zijn bijna leeg. Wij laten 
wederom een tank met water komen (de 4e dit jaar!) Lout bespreekt dit probleem met de DMHO Naureen Zecha 
en de Governor! Bij inspectie bleek er kleine gebreken aan de gebouwen. In Charge Salim moet hier attent op 
zijn en reparatie regelen! Vooral aan iron roof sheets die los raken. Lout heeft 1kg. roof nails en een hamer 
gekocht hiervoor! Ook binnenkant van de Staff Houses behoeven aandacht! Beter schoonmaken! En af en toe 
controle door ons. Bij vertrek uit Staff House dient het huis schoon, in goede staat en met alle (bij aanvang) 
aanwezige middelen opgeleverd te worden.                      
Training CHV’s,  via LEAP van AMREF (training via de telefoon, voor de Health Volunteers vrijwilligers). Lout 
heeft hierover contact gehad met Peter Otieno, de contactpersoon van AMREF in Z-O Kenya. Er zal een 
informatie meeting worden georganiseerd op het HC. Sammy Naye de Clinical Officer, zal contact met Peter 
Otieno onderhouden hierover. Als er voldoende deelnemers zijn bij de CHV kan deze training starten. De 
Financiële ondersteuning wordt later bekeken.                     
Security op de compound is groot probleem. Er zijn al 3 lampen gestolen. Ook gedurende de nachten is 
security een noodzaak. Salim (In Charge) schrijft getekend verzoek naar Sub-County Government en Lout 
bespreekt het met County Government. Er zijn wat zaken niet in orde aan gebouwen: Dakgoot WDW, losse iron 
sheets aan daken. Wederom uitgelegd dat kleine klusjes direct gerepareerd moeten worden! Het probleem is 
dat het contract van de Guard niet is verlengd, vanwege zijn leeftijd 56! En dus pensioengerechtigd. Hij heeft 
dus geen klusjes meer gedaan. Ik regel de materialen en hij doet het voor mij alsnog.  -Het gaas in de ramen 
van het Staff house van Salim Mwachiti is helemaal weg!? Het hekwerk rondom de compound heeft erg veel 
gaten evenals het hekwerk bij het albino House. Dit is mede het gevolg van afwezigheid van een vaste Guard.  
-Bij de Incinerator staat (medisch) afval, de Guard had geen paraffine waardoor hij het niet kon verbranden, 
Sammy (Clinical Officer) regelt paraffine en de zaak is verbrand. Er staan 3 wrakken van zeer oude motorbikes 
op de compound. Na overleg worden deze opgehaald door onze garageman George.                             
Water is nu het grootse probleem. De Concrete Watertank is ingestort en er is geen garantie dat die snel wordt 
gerepareerd of herbouwd. Lout neemt dit mee in overleg met County Government en Governor. -De tijdelijke 
Guard wilde graag een fiets gebruiken om naar zijn werk (primary school Mwaluganje) te kunnen fietsen, want 
lopen is 3 uur. Zodra de fietsen gerepareerd zijn kan hij er een lenen. Daar is hij blij mee. De gevolgen van 
Covid-19 zijn er wel degelijk, tiener zwangerschappen, misbruik etc. De CHV zijn hierin ondersteunend en bij 
nurse Susan zijn ze safe en de Staff neemt hierin een pro actieve houding.                                         

De communicatie door Salim de ‘In Charge’, met stichting Kibandaongo moet beter, communicatie met Sammy 
de Clinical Officer, gaat goed. Ook met anderen gaat communicatie prima. Verder is er een onafgedekte septic- 
tank op de compound! Dit moet gerepareerd worden! Want moet afgedekt zijn. Er is tekort een medicatie. 
Sammy maakt een lijst en wij sponsoren de extra aankoop. Binnenkort worden er voor het Health Centre, door 
Richard Bemaronda van CANCO Kenya, “Solvatten safe water technologie jerrycans” (https://solvatten.org) 
geleverd inclusief de instructie.  

    

Mr. Stephen de contractor en zijn mannen, werken keihard aan de nieuwe Shade, hij wil hem klaar hebben voor 
ik vertrek! En dat is gelukt! De Shade is echt heel erg mooi geworden en toekomst bestendig! Tijdens ons 
verblijf heeft Janneke van Lith (oogarts) 70 patiënten gezien, op 2 speciaal hiervoor georganiseerde middagen. 
Ze heeft ontzettend hard gewerkt, velen kregen oogdruppels, een lees- of zonnebril, waar ze erg blij mee 
waren.  

https://solvatten.org/


     

Yannick van Lith (bestuurslid St. Kibandaongo) heeft alle bouwzaken en contacten met de aannemer gedaan! 
Heel erg fijn! Hij heeft ook met de aannemer bekeken of het oude gebouwtje met betonnen watertank op de 
compound nog gerenoveerd kan worden, het is een monumentje en zonde om te slopen. Offerte is binnen. 

Later op de dag een meeting met Mr. Nzole de Village Administrator en Mr. Haba the Chief. Het gemis van 
een vaste Guard besproken, Nzole raadt me aan dit met Mr. Mwinga te bespreken, dat ga ik doen. Ook de 
(nieuwe) concrete water tank en aansluiting op elektriciteit hebben we besproken en zal ik met de County Gov. 
bespreken. Voor beide zal Salim the In Charge, een getekend en gestempeld verzoek schrijven aan de County. 
Nzole geeft aan dat de 2e Dam zal worden vergroot en uitgediept door het Government.

    

Op het eind van de dag naar de Dam's, daar heeft KWAGI (Kibandaongo Women Agriculture Group 
Initiative) haar gardens. Het zag er enorm goed uit, Sukamuwiki en tomaten stonden er erg goed bij. De mais 
was helaas verbrand door de zon. Ik heb ze Coconut Dust gegeven en voorgedaan hoe dat in de grond moet, 
zodat ze meer profijt hebben van het opgeslagen water met de Coconut Dust in de grond. De Voet- 
waterpompen worden wel gebruikt maar naar mijn mening nog niet voldoende ingezet. Het is een actieve 
groep. Ik hoop dat het gebied na de oogst kan worden uitgebreid. De groep klaagt over honger, het 
Government heeft een voedsel actie gedaan voor de meest schrijnenede gevallen. Het Government gaat ook 
de 2de Dam uitdiepen en vergroten. De Governor komt binnenkort zelf een kijkje nemen! 

Volgende dag naar Kibandaongo Primary integrated school. De school is erg blij met het nieuwe meubilair, 
ook de lerarenkamer staat vol met de nieuwe tafels en stoelen. Het Laptop project is nog niet gestart omdat de 
stroom er nog steeds niet was. Nu is stroom en Wifi aangelegd en gaat het project starten. Er is al een speciale 
computer leraar Mr. Juma. Ze klagen over gaten in het dak, maar doen zelf niets aan oplossen kleine klusjes, 
hun daarop gewezen. Willen graag een nieuw administratie block, want zitten nu in een lokaal! Schoonmaak 
toiletten besproken, ook is er nog steeds geen toilet gereserveerd voor meisjes die menstrueren, hun daarop 
gewezen en ze gaan dat nu regelen! Hanifa de CHV Assistant zal dit gaan controleren. Er is nu voldoende 
voedsel voor de albinokinderen, er is ook een tank water geleverd, door een donor/gift. Binnenkort worden er 
voor het albino house, door Richard Bemaronda van Canco Kenya, “solvatten safe water technologie jerrycans” 
geleverd. De school kreeg van ons voetballen, pennen en potloden cadeau. De E-Readers voor de 
albinokinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van Mr. Bindo, hij zorgt voor de veiligheid en het gebruik. 



Mr. Benedict komt langs, hij maakt voor mij een bestelling van 10 manden en 3 hoeden. Hij komt erg vaak langs 
maar meer voor een sigaretje of kleine extra bijdrage. Mijn bestelling komt niet af…… 

Mr. Richard Msyoki MCA Member of County Assembly, wilde gesprek met mij, doch is helaas niet gelukt! 
Konden geen geschikt moment samen vinden. Volgend jaar! 

  

Op 12 okt. "Moonlight Tailoring" Group bezocht. Zijn druk met vermaken van kleding voor locals. Uniformen 
project gaat nu écht van start, ze zullen een pro actieve houding hanteren. Naaimachines worden erg goed 
onderhouden en zien er nog steeds prima uit!  

Daarna meeting met de TBA's/Midwife, hun werk gaat goed, nemen vrouwen uit de Villages mee naar Health 
Centre voor controles en bevallingen, toppie!  

    

De dag daarna goede meeting met alle CHV (Community Health Workers. Gemiddeld aantal delivery’s daalt 
een beetje omdat er meer Dispensary ’s worden gebouwd, maar velen blijven toch naar ons komen omdat wij 
goede faciliteiten hebben (WDW). De CHV vragen 2 personenweegschalen, voor de kinderen met overgewicht, 
ze mogen deze kopen KES 8000 gegeven. Net bevallen moeders krijgen warme pap. Lout geeft extra geld KES 
14000 hiervoor, voor komend jaar aan Hanifa de CHV Assistant, evenals nieuwe omslagdoeken voor de baby’s. 
Lijst voor onderdelen voor de fietsen wordt ingevuld zodat de fietsen gerepareerd kunnen worden. Lout stuurt 
de lijst naar Buffalo Bike fabriek in Nairobi. LEAP Project van AMREF wordt besproken en gehele groep geeft 
aan hier positief in te staan. Lout regelt meeting door AMREF met contact persoon Peter Otieno in Kenya voor 
een informatie bijeenkomst in Kibandaongo. Sammy Nyae is contactpersoon voor dit project bij het HC.   
Door de droogte heeft de CHV Group de 2 ossen verkocht. Het geld staat op hun bankrekening. Zodra het gaat 
regenen worden direct weer 2 ossen gekocht.                               
De CVH’s krijgen voortaan KES 3000 per maand van the Government! 

Hamisi Mwero komt langs, hij heeft zelf albinisme en zet zich enorm in voor deze doelgroep. Hamisi heeft sinds 
kort een baan bij de politie. Hij doneert 15 pakketjes AfriPads voor onze Albino meisjes. Hij krijgt van ons een E-
reader en een (oude) telefoon, hij is er ontzettend blij mee. Hij heeft sinds kort FB pagina onder de naam: 
Lunga Lunga Albinism Group. Hamisi is samen met een andere sponsor bezig met onderzoek naar water voor 
een borehole rondom onze Primary school/ Albino House. 

Daarna op naar de 'Mealewano Self Help Group', dit zijn de mensen met pos. HIV besmetting.  De 9 geiten 
doen het redelijk, mede door het droge weer zijn ze bezorgd over voedsel voor de geiten, er is geen gras en 
weinig water door de droogte. Ook voedsel voor de groepsleden zelf is groot probleem. Ze gebruiken zware 



medicatie en als ze daar niet bij eten, hebben ze een zeer onwel gevoel.  Ik geef de voorzitter geld zodat ze een 
tijdje 2 x per week samen Ugali kunnen eten, dan hebben ze in ieder geval iets. Ze zouden ook een geit kunnen 
verkopen?                             
Medicatie verstrekking loopt goed. Madame Ester CHV member, is mentor voor deze groep, zij heeft hier een 
speciale training voor gevolgd. Er wordt besloten dat iedereen die op ons Health Centre zijn medicatie haalt 
deelnemer van de groep mag zijn. Onze Clinical Officer begeleidt deze groep. De Group is bezig met een plan 
om extra inkomen te verwerven. Ze willen kleine gedroogde visjes gaan verkopen die van het Victoria meer 
komen. Ze vragen 1 x een investering voor de 1e aankoop. Ze komen met een plan op papier. Ik wacht nog op 
het voorstel. De groep kreeg tandenborstels, tandpasta en fruit cadeau. 

Mr. Abed Mruche een man die veel grond bezit in Kibandaongo, vraagt mij mee te gaan, hij wil iets laten zien. 
Mr. Mruche heeft grond geschonken aan de community omdat er grote vraag is naar een Secondary School in 
Kibandaongo. De community heeft geld bij elkaar gelegd om stenen, cement etc. te kopen én ze zijn zelf gestart 
met het bouwen van 2 lokalen. Nu zoeken ze een sponsor om de 2 lokalen af te bouwen. Ik krijg een aanvraag 
op papier en neem die mee naar Holland. 

Meeting Village Chief en Village Elders, kleine opkomst maar goede meeting. Water probleem besproken. 
Bouw secondary School in Kibandaongo besproken, De community heeft geld bij elkaar gelegd voor materialen 
en is reeds gestart met de bouw. Zij zijn grote voorstander van deze school. Uiteraard is nu het geld op en 
vragen ze ondersteuning. Village Elders gaan hun communities activeren om mee te helpen aan het omheinen 
van de Dam. Gereedschap mag worden geleend bij de KWAGI Group. 

   

Meeting Mr. Mwaruwa Head teacher Kibandaongo Primary en Md. Mwaka Care taker albino children. 
Extra food money KES 20.000 voor de albinokinderen aan Mr. Mwaruwa gegeven, en Md. Mwaka kreeg voor 
haar privé, als compensatie voor haar werk voor de albinokinderen ook haar jaarlijkse bedrag van ons. Met de 
albinokinderen gaat het goed. De jongste kinderen maken wel veel kapot, ook gaas in de kozijnen heeft al weer 
gaatjes! Md. Mwaka kookte wéér op de stenen op de grond van de keuken, dat mag ze echt niet doen! 
Wederom uitgelegd aan haar. Ook Mr. Mwaruwa en Mr. Bindo moeten hierop toezien! Keukendeur is kapot en 
luchtafvoer bij kooktoestel is ook niet in orde. 

 

Onze Guard Rumba en leden van de CHV poetsen het huisje voor Yannick en Janneke brandschoon. 
Volgens mij is er nog nooit zoveel chloor gebruikt (haha). Ze kunnen komen! en worden verwacht! 



  

15 oktober komen Janneke (oogarts) en Yannick (bestuurslid) van Lith aan in Kibandaongo. Grootse 
ontvangst! Na de ontvangst volgde een uitgebreide rondleiding over de compound en daarna 'walk around' in 
the Village. De dag erop meeting met het D.H.C. (District Health Committee). Contract m.b.t. motorbike 
doorgenomen, deze is getekend door het DHC, maar ze zeggen daar geen geld voor te hebben!? Probleem 
dus, hier zijn we nog niet over uit gepraat! Waterprobleem, concrete watertank en gebruik laptop besproken. 
Ook renovatie van begin dit jaar besproken en gecontroleerd. Er is een kapotte plafondplaat in deliveryroom en 
een tank loopt niet goed, Yannick bespreekt dit met de aannemer en wordt hersteld. Beveiliging compound 
besproken. Janneke heeft deze dag en de volgende dag 35 consulten per dag, de Clinical Officer en the 
In Charge zijn hierbij aanwezig. Geweldig voor de bevolking dat dit kon! Door de Clinical Officer was een lijst 
aangelegd, 70 inschrijvingen! Patiënten waren er erg blij mee, sommige kregen ook nog een leesbril, anderen 
zonnebrillen. 

Op 17 oktober gaan Yannick, Janneke en ik op de motor naar Kinango. Hebben op het Health Office 
gesprek met Mr. Mwinga County Word Administrator, Mr. Dedan Sub County Coördinator Disease (o.a. 
TB, Lepra) Laboratory Officer. Madame Naureen Zecha is helaas ‘on leave’ Onderwerpen die we hebben 
besproken: Water, nieuwbouw concrete watertank, nieuwe guard, elektriciteit op de compound, functioneren In 
Charge.  

   

Daarna kregen we rondleiding in Kinango Hospital, er blijkt helemaal geen oog departement te zijn. Wekelijks 
komt: 'Kwale Eye Centre' (privé ZH) een middag consult spreekuur houden. Oog departement is er niet omdat 
dat geen eerste prioriteit heeft in dit rurale gebied. Na afloop bood Mr. Dedan ons een heerlijke lunch aan. 
Daarna langs het kantoor van de DEO District Education Officer, waar wij een afspraak met hem hadden, 
maar hij was niet aanwezig. Na tel. contact meldde hij dat hij was opgehouden en onze afspraak niet meer kon 
halen. Helaas zo gaat dat in Kenya. 

De dag daarna gaan we uitgebreid naar de albinokinderen. Een nieuwe jongen, zit in groep 3, hij heeft nog 
geen bril. Dat gaan we regelen met Mr. Almasi van Kwale Eye Centre. De kids gewezen op het nieuwe gaas in 
de ramen, er zitten nu al stukjes los! dat kan echt niet. Wel zijn ze erg blij met de nieuwe stalen deuren. De 
meisjes vanaf groep 5 kregen Afripads cadeau. Verder allemaal kleding (long sleeves, long trousers), 
zonnebrillen, zonnecrème, lipbalsem, vaseline, ballen, leesboeken, ballonnen, hoeden, petten, én allemaal een 
E-Reader! Deze zullen door de computer teacher van de primary school worden geïnstalleerd. De 
voorraadruimte van de keuken wordt eetkamer, er worden tafels en voldoende stoelen geplaatst, met hulp van 



de school. Er waren ook enkele ouders aanwezig, hun gewezen op financiële bijdrage voor voedsel. Ook op 
gebruik zonnecrème en lipbalsem, dragen van lange rok/broek en lange mouwen en ten slotte niet buten spelen 
tussen 10.00 en 17.00 uur (dus ook niet wandelen met de geiten in de vakanties als ze thuis zijn!)  

   

Yannick heeft uitgebreid met de contractor Martin Mazeras de compound rondgelopen en alle aandachtspunten 
doorgenomen met hem. Renovatie van begin dit jaar, 2 aandachtspunten die aannemer zal herstellen. 
Renovatieplan voor oude dispensary gebouwtje (’64), incl. de oude tank, offerte is binnen Grote concrete tank 
bekeken en plan besproken, offerte is binnen. Bedrading Elektriciteit over de compound is niet echt veilig, 
elektricien heeft het bekeken en heeft voorstel gedaan, offerte is binnen. Ook bedacht Yannick een interessant 
‘bomenplan’! ruimte gehakt rondom de bomen en dagelijks begieten met afvalwater. 

Op 19 okt. gaan we op de 3 motors on route. We gaan alle 7 scholen langs waar meubilair uit onze 
container is geplaatst. Dat was een groot succes, geweldige ontvangsten met voordracht, zang en dans én 
blije docenten en kinderen! met die mooie tafels en stoelen. 

   

Ook voor Janneke en Yannick was deze tour door ons rurale gebied een mooie belevenis. Uiteraard zijn dit de 
armste scholen uit het gebied, waardoor wij ook nogmaals door diverse Head teachers werden gewezen op de 
toestand van lokalen of helemaal geen lokalen, maar nog buiten onder de boom.  

's Avonds eten wij met de gehele Staff en guards in het huisje van de Clinical Officer Sammy. Met 12 man aan 
tafel, een Keniaanse maaltijd. Iedereen heeft een woordje gesproken! Er werden cadeaus uitgedeeld, het was 
erg bijzonder (en voor mij emotioneel)! En zoals alle avonden besluiten wij onze avond bij de Guards aan het 
kampvuur waar allerlei voor ons, interessante Kenyaanse verhalen en anekdotes worden verteld. 



   

De dag erop verlaten wij Kibandaongo en gaan wij naar de kust, verblijven in ons heerlijke Resort, maar direct 
de volgende dag gaan we naar Kwale Eye Centre, erg interessant voor Janneke! Leuke contacten en erg 
professioneel (privé)ziekenhuis. CBM Programma (https://www.cbm.org ) gaat Lout checken.  
 

   
 
Daarna naar General Coast Hospital in Mombasa. Een erg oud en niet zo goed onderhouden ziekenhuis. 
Eerst gesprek met Joash Motonda de dermatoloog die onze albinokinderen regelmatig bezoekt en behandeld, 
daarna samen met hem naar het oog departement. Janneke haar handen jeukten hier, zo veel nog te doen! 
maar goed contact gemaakt. Nu kijken of we in de toekomst iets voor elkaar kunnen betekenen. 
 

  
 
Tot slot had ik nog een meeting met de nieuwe Governor Md. Fatuma Achani in het mooie nieuwe 
Government building in Kwale. Belangrijkste onderwerp was de droogte en de honger. Ik hoop dat ze iets voor 
ons kan betekenen! Onze nieuwe KWAGI (Kibandaongo Women Agriculture Group Initiative) sprak haar érg 
aan. Ze heeft gezegd bij deze vrouwengroep te gaan kijken en zien wat ze voor hun kan doen op gebied van 
water. Een nieuwe concrete water tank op het HC heeft ze genoteerd! Er komt voorlopig een extra tank van 
10.000 liter. 

 



  

 

Daarna naar het kantoor/studio van Joseph Mwero in Kwale. Hij doet heel erg veel voor de mensen met 
albinisme, heeft zelf ook albinisme en is een erg goed voorbeeld voor deze mensen.   

De volgende dag met de nachtvlucht terug naar huis! 

Het was weer een erg mooie enerverende reis, met fijn reisgezelschap. 

Asante Sana aan alle sponsoren die de mooie dingen die wij kunnen doen mogelijk maken! 

Lout Molkenboer  

 

                            


