Reisverslag Kenyareis 1 t/m 30 oktober 2019
Ervaringen van de afgelopen reis naar Kenya, door Lout Molkenboer.

Bij aankomst in Kibandaongo was het weer een drukte van jewelste! De bevolking
loopt uit en allen willen mij begroeten en ze zingen mij toe. Daarna wordt het 2e
Nurse House officieel geopend middels het doorknippen van een stuk tape dat voor
de voordeur zit. Het huis ziet er prima uit.
Dit jaar is er een wat vreemde situatie omdat de ‘In Charge’ Dr. Salim Mwachondo,
waar ik al 12 jaar mee samenwerk, is overgeplaatst naar H.C. Mnyenzeni. Nurse
Bridgette Unoduro is overgeplaatst naar Pregnant Women Clinic in Kinango. Salim is
gewoon aanwezig bij mijn aankomst en woont ook nog in zijn huis op dit Health
Centre, ondanks dat hij al sinds juli op een ander Health Centre werkt. Bij ons hoeft
the Staff geen huur te betalen, dit blijkt nadien ook de reden te zijn dat hij nog niet is
vertrokken. We moeten nog eens stevig praten samen! Nurse Bridgette is reeds
verhuisd naar Kinango.
De nieuwe ‘In Charge’ Salim Mwachiti Kombo en Nurse Susan Said staan mij ook op
te wachten. Beiden nog jong en niet veel ervaring in ‘the bush’ zo afgelegen. Maar al
doende leren ze snel wat het betekent om inventief te zijn als dat nodig is. Salim
Mwachiti woont in het nieuwe Nurse House en zijn vrouw en kinderen komen
regelmatig logeren. Susan Said woont in het andere nurse House. Ook is hier nog
plaats voor de Laborante die in januari ‘20 zal komen. Faith Maingi de nieuwe
CHW’ers Assistant is vandaag vrij en naar huis. Zij kan later haar intrek nemen in het
vrijgekomen huis van Mwachondo.
Tijdens mijn eerste nacht op het Health Centre wordt er een gezonde tweeling én
een gezond meisje geboren.
De tweede dag bezoek ik de Albinokinderen. Dit jaar is er speciale aandacht voor
hen. Het Albino House en de wasruimtes zijn net geschilderd, evenals de keuken de
poort en de toilet. Het ziet er dus allemaal weer fris uit! Het gebouw heeft veel te
lijden met 15 kinderen en deze weersomstandigheden. De dakconstructie was
instabiel, dit is door de aannemer aangepakt en is weer stevig.
Ik heb zonnebrillen, petten/hoeden, zonnecrème, shirts met lange mouwen, ballen,
ballonnen en schoolspullen etc. voor de kinderen en tijdens het uitdelen wordt er veel
gelachen. Wat fijn dat ik deze kinderen blij kan maken. Ze hebben het niet makkelijk
maar zijn op deze Primary school (waar ook hun boarding house staat) erg goed
geïntegreerd. Ik leg ze uit dat we de volgende dag naar Kwale Eye-Centre gaan,
reizen in een bus én dat ze daar gecontroleerd en zo nodig behandeld gaan worden
door de Low-Vision specialist en door de Dermatoloog. Dit is spannend voor de
kinderen. Sommigen hebben nog nooit in een bus gezeten en zijn nooit uit dit gebied
geweest. The Head teacher van de school Mr. Nyalle gaat mee evenals teacher Mr.
Binto van het schoolteam. Hij heeft speciale aandacht voor deze kinderen. Ook
Madame Mwaka de Care-taker gaan mee omdat zij vertrouwd zijn met alle kinderen.

Albino’s maken geen pigment aan. Daarom hebben ze heel licht haar, hele
lichtblauwe ogen die rood oplichten als er licht invalt en een hele lichte huid die nooit
bruin wordt maar wel verbrandt. Albinokinderen hebben vaak slechte ogen omdat zij
geen bescherming hebben tegen het UV-licht van de zon. Het UV-licht beschadigt
het netvlies. Vandaar de zonnebrillen die ze moeten dragen. Hun huid is erg gevoelig
voor de zon. Er is geen natuurlijke bescherming door gebrek aan pigment en de kans
op verbranden en ontstaan van huidkanker is groot. Daarom is het gebruik van
zonnecrème én het dragen van lange mouwen zo’n noodzaak.
We vertrekken een half uur te laat omdat de bus problemen had om bij ons te komen.
Om 6:00 uur rijden we weg. Door het slechte weer (veel regen) en onbegaanbare
wegen/rivieren moeten we een uur omrijden met de bus en reizen over Mtaa!
Onderweg heeft de bus natuurlijk een klein probleem (een band die niet goed vast
zit), zoals vaak tijdens het reizen door Kenya. Maar dat is snel opgelost. Na een
lange trip komen we rond 10:00 uur aan bij het Eye-Centre in Kwale. Gelukkig is daar
ook iedereen te laat vanwege het weer! Ik hoop dat alles goed geregeld is, want ik
heb dat vanuit Nederland gedaan. Maar Mr. Almasi staat ons al op te wachten en hij
blijkt een uitstekende organisator! Nadat alle kinderen zich hebben ingeschreven bij
Anna, starten de consulten bij Joash Motonda, de dermatoloog, die speciaal uit
Mombasa is gekomen voor ons! Daarna gingen ze naar de Low-Vision specialist. Dit
liep als een trein. Joash Motonda behandelde de meeste kinderen aan de verdachte
plekken op hun lichaam en de Low-Vision specialist controleerde alle kinderen.
Daarna bezochten ze allen Morres de opticien en werd er voor ieder kind een bril
aangemeten en montuur uitgezocht bij Robert. Ik schrok van de sterkte die velen
nodig hadden. Ze hebben nog nooit een bril gehad. Wat zullen hun schoolresultaten
verbeteren! Ook hadden sommige kinderen extra medicatie en shampoo nodig voor
hun huid en haar-/hoofdproblemen. Dat heb ik onderweg in Kwale gekocht.

Mijn Nederlandse vrienden Hermien Roddenhof en Carla Sonder zijn met hun 5
Albino weeskindjes ook aanwezig bij het Eye-Centre en geven onze kinderen
handdoeken, boeken en zonnebrillen cadeau. Fantastisch! Rond 12 uur heb ik de
taxidriver gevraagd wat eten te gaan kopen en na een half uurtje zaten alle kinderen
(en begeleiding) lekker te eten! Om 15:15 uur gaan we terug in de bus voor een
lange rit naar huis. Daar we niet in het donker willen rijden was een strakke planning
bij het Eye-Centre zo’n noodzaak. Dat is allemaal gelukt! Begin januari (na de
schoolvakantie van nov-dec) zal Mr. Almasi de brillen gaan brengen op de Primary
school in Kibandaongo en controleert hij nogmaals alle kinderen. Dit probeert hij elke
2 maanden te herhalen tijdens hun out-reach activiteiten, mits reizen mogelijk is
vanwege het weer. Het was echt een Topdag!
Drie dagen later heb ik een meeting met de ouders van de albinokinderen omdat de
kinderen eind van deze maand voor 2 maanden op vakantie naar huis gaan. De
Head teacher heeft op mijn verzoek alle ouders uitgenodigd en een A4’tje gemaakt
voor alle ouders met de Do’s en de Dont’s voor als de kinderen thuis zijn. Helaas had
ik me niet beseft dat hij natuurlijk geen printer heeft en dus alle formulieren 15x
moest overschrijven! Hij en ik hebben deze richtlijnen nog eens uitgelegd aan de
ouders en de ‘importancy!’ onderstreept! Nu hopen dat de ouders het écht goed
hebben begrepen. Niet te veel buiten tussen 10:00 en 16:30 uur i.v.m. de UVstraling, Sunblock, hoed op, zonnebril en lange mouwen. Ook hebben we de ouders
uitgelegd dat het belangrijk is dat zij een financiële bijdrage leveren voor het verblijf
van hun kinderen in het Albino House tijdens de schooltrimesters. Dit om de kosten
voor het voedsel te financieren.
Tijdens mijn verblijf hebben alle kinderen nieuwe bedden met nieuwe matrassen,
nieuwe lakens en nieuwe muskietennetten gekregen. De bedden zijn van staal én
stevig. Ik hoop dat ze er zuinig op zijn…
Mijn dagen verlopen altijd anders dan gepland. Het weer is te slecht voor mensen om
te komen of ik kan zelf niet op specifieke plaatsen komen omdat de riviertjes door het
weer te gevaarlijk zijn en de wegen te modderig. De regentijd is namelijk veel te
vroeg begonnen. Of men komt gewoon aanlopen als het hen uitkomt. Kenyaanse tijd
is niet zo strikt als in Nederland, helaas! Ik heb ‘Dutch time’ ingevoerd en de meesten
begrijpen dat nu gelukkig. Door het slechte weer zat ik regelmatig na een rit op de
motor helemaal onder de rode modder! En dan is het behelpen met een teiltje
water……
Ik heb Benedict weer ontmoet. We roken samen een sigaretje waar hij van geniet.
Het is een oudere man uit de community die voor mij manden maakt. Zijn vrouw helpt
hem hierbij. Ik Heb 12 manden besteld die ik in Nederland ga verkopen.
Salim Mwachondo is regelmatig afwezig omdat hij op zijn nieuwe werkplek werkt. Ik
slaap daarom alleen in het huisje. De eerste nacht alleen vond ik wel lastig. Maar de
guards beloofden mij regelmatig om mijn huisje heen te lopen en goed op te letten
(met hun pijl en boog en machete!) dus was ik ‘redelijk gerust’.

Verslagen van de meest belangrijke meetings:

Meeting with the board of the DHC (District Health Committee)
Chairman Hussein Njange, Treasurer Binti Ali, Secretary Salim Mwachiti ‘In Charge’.
Members: Hussein Kaginia, Mwana Missi Ganadze, Suzan Said Nurse.
-

-

-

-

-

-

-

There are new Staff members: Salim Mwachiti Kombo, Susan Said and Faith
Maingi. The Houses of Bridgette and Salim Mwachondo will have to be emptied
and cleaned as soon as possible!
The DMOH knows that our Laboratory House is back in good shape. Please
clean this building, so when the government will come to check the house, it will
be in top condition! A new Laboratory technician will join in January 2020. I spoke
with the DMOH about the collapsed concrete water tank. She knows about the
terrible situation. I told her that it is very necessary for a new water tank to be
placed as soon as possible! If no concrete tank can be built, a plastic one can be
used for the time being. She will organize this.
Medication: Anti-psychotic medication Haloperidol will be sent! The DMOH
promised me! (After my story of the psychotic girl)
Faith will have a look at the Albino children (once a month) and give them the
mosquito nets. She will also support Md. Mwaka the Care taker.
The Gas tank has to go to the Maternity Wing and must stay there. The guards
make warm water for the women who have delivered. Women can also make tea
of porridge on it.
Attention point: Registration of new Guard (Rumba?) when Nyamawi will retire.
The normal maintenance of the buildings is important for the coming year! So
please pay attention to this! When a roof is not ok, fix it. Rust has to be painted,
etc. Lout discussed this with the DMOH (they came last year and took notes, but
they never came back). It is on their list of attention but no date of repairment has
been set yet.
Good maintenance of the 2 motorbikes (the blue one for the Staff and the MotorAmbulance). Look for drivers!! Lout paid half of the repairment bill of the motor
ambulance. Normally all the costs are for the DHC.
Light in Pré Natal, check the fence weekly → Guard Nyamawi, check Shade and
other houses including Albino House on termites and take necessary action →
Guard Nyamawi.
Try to look for an extra financial buffer for the HC. Think about extra income.
Pay attention to albino children in the area and explain about the safe albino
house. They are very welcome. Maybe the CHW can pay extra attention to this?
Education to the CHW’ers in First Aid → Salim Mwachiti.
Attention points: A Clean compound, no rubbish. Water near all the toilets (if
there is water). Water for the patients. Check for termites once a month! And
treat if necessary. Do not sit in front of the TV during your work (it uses solar
power!). Maintenance batteries solar lights.

Meeting C.H.W. Community Health Workers ‘Afya Kwa Jamii’
28 aanwezigen.
De CHW’ers zijn erg blij met de weegschalen in de 19 Villages. Hen nogmaals
gewezen op het belang om zwangere vrouwen naar ons HC te verwijzen voor
controles en bevalling.
De fietsen zijn over het algemeen in goede staat. De EHBO-training zal binnenkort
gegeven worden door Salim. De groep zou het liefst een incoming generating project
naast hun CHW-activiteiten hebben. Ze denken aan verkoop muskietennetten, maar
hebben geen geld deze in te kopen. Advies: nadenken over startkapitaal.
Belangrijkste doel CHW’ers is de gezondheid van de community, verwijzing naar
Health Centre en preventie.

Meeting C.B.O. (Community Based organization) ‘Ufunguo’
The CBO wants to control the buildings, but maintenance is the most important thing
for everybody who is using the buildings!
- Regarding the 2nd Nurse House project: Did the C.B.O. sent the forms back to
Servicedesk Wilde Ganzen? Answer: No, not yet. I asked this in July! They will do it
very soon. Finally, they did it in November!
- Check building NH:
1. Open chambers at the back side. The contractor must have overlooked the open
chambers. He will make sure that they will be covered quickly.
2. The water from the kitchen and bathroom was deliberately not directed into the
toilet after much discussion with contractor and Dr. Mwachondo. Contractor was
worried about the capacity of the toilet chamber and we did not want to risk filling it
with water. Contractor will consult Mr. Mwaiwe and look into the possibility of draining
the wastewater into the toilet.
- The Contractor took local unskilled labour as part of their team when constructing
the nurse house. He was reluctant to take skilled fundis because they have certain
standards of workmanship they always want to maintain. It becomes a challenge
when using fundis who do not understand their working methods and quality
standards. The contractor had issues with fundis before, dragging on the work which
made the project delay.
- In the Albino House several windows have broken mesh. Children climb or hang in
it. We will not put new mesh. The children also put plates and clothes into the louvre
glasses! All the children will get new mosquito nets. The inside part of the roof of the
Albino House is repaired and is now strong enough again. They put clothes on the
fence to dry, this is not allowed! The albino House now has D-Light (payed with the
rest money of the Waka project). I discussed with Mr. Nyalle and advised him to pay
the whole amount at once, so there will always be light!
- Building new class rooms. Several schools have been asking for years for extra
classrooms. My foundation plans to build some extra classrooms, two in Mkilo and
one in Kibandaongo (I discussed this with the DEO Md. Lucy Msyoka and she agreed
Mkilo and Kibandaongo have priority). When the community will help bringing water
jerry cans for free and help with digging, the costs will be considerably lower meaning

we can start earlier. I talked with the Village elders, Mr. Bebora Zeru from
Kibandaongo and with Mr. Kinango Kombo from Mkilo. They will organize a
community meeting to ask if the community is willing to help. The answer: Both of the
communities will help!
- Regarding the MFH Multi-Functional House: I talked with the (new) Chief Assistant
Mr. Haba Mgala. He asked me to build a toilet near the MFH. I explained that we do
not build for the Government and that they can use the public toilets. And possibly
take care that they will be cleaned! I explained him that the left room of the MFH is for
the Sewing Group and the right room is for the community. They can use it for repair
works, such as repairing bikes, or for meetings etc. The middle room is used by the
Government, so Mr. Nzole and Mr. Haba will have to share this room together! The
key of the right side room has to go to Mr. Nyamawi Guard of the HC!! When people
want to use this room, they can get the key at the HC.
- Fee for CBO Members. The request for monitoring fee is not approved by the board
of the foundation. One of the options is that the person who lives nearby a project will
do the monitoring. You are a delegation of all Self-Help groups and your members
live throughout the whole area. We hope this will be a successful solution.
- Concrete water tank at HC Kibandaongo. I discussed with the D.M.O.H. Md.
Naureen Zecha and with Mr. Martin Mazeras (Minister of Water) to build a new
concrete water tank at the Health compound by the Government. They both see the
need! It was in the ‘supplementary budget’ but not assigned for this year. I think you
as C.B.O. will have to ask again by the Government!! And explain it is really
necessary! Please ask for an answer with a planning! Once the dry season starts,
there will for sure be problems with the water reserves. A big plastic tank from the
government will be placed for the time being.
Remember, you as C.B.O. are the voice of the community to the Government!

Meeting Primary school Kibandaongo with Head teacher Mr. Nyalle and
teachers Mr. Binto, Mr. Lubambo
We talked about the new registration application: ‘Kibandaongo integrated Primary
school’ Lout discussed with DEO Md. Lucy Msyoka and with Martina Mwamgeka
(Officer of Quality Insurance). The DEO is waiting for the application from your
school! This will be followed with an assessment and then registration!
- Albino House got 20 new beds: 10 bunkbeds, 20 matrasses, new sheets, new
towels and mosquito nets. Everything is painted in September ‘19. The old beds and
matrasses will be sold. The yield of this selling will go to the shop keeper Mweda, for
food for the Albino children. KES 1500,- of this money will go to the school, for
registration costs of application ‘Integrated school’. Mr. Nyalle will make a list of Do’s
and Don’ts for the Albino parents. There was a meeting with the albino parents. 50%
of them were present.
- Lout made arrangements with the shop keeper Mwenda about food for the albino
children. Mr. Nyalle will check the notes of Md. Mwaka monthly. Lout is hoping
nobody can take this money because it’s for the albino’s food! Lout discussed extra
food for the Albino children with DEO Lucy Msyoka. The school can ask for it!! Lout
advises to pay the full amount to D-light at once, so no ongoing payments anymore.
There will always be light in the Albino House!

- We discussed building an extra classroom, the school has been asking for this for
several years already. In case Lout would receive more donations, an extra
classroom could possibly be built. DEO Lucy Msyoka is supporting this plan.
- Faith Maingi (CHW assistant) will support Md. Mwaka and the Albino children with
all issues about Health. The roof construction of the Albino House is strengthened
and the Termites where treated by Mwaiwe Mwero, on the advice of Mr. Martin
Mazeras.
The school received 20 school benches through Lout’s sponsors. The school
received 3 special laptops for the albino children from the Government.
*please pay extra attention on the Albino House, inside and outside.

Meeting with the D.M.O.H., Madame Naureen Zecha Kinango, Laboratory
assistant
After a meeting with the whole Staff of the HC in Kibandaongo, they came to the
conclusion that they are in need of a new Laboratory technician. The HC needs a
new laboratory assistant. We (Stichting Kibandaongo) built a good laboratory in 2010
with solar panels for electricity. At the moment there are no urine or blood tests! This
is a bad situation. Patients have to go to Kinango hospital for simple tests which
costs them money and a lot of time. There was a good laboratory assistant but she
had to leave because her time was finished. Now we are hoping the government will
send a new laboratory assistant as soon as possible. Naureen Zecha will send a new
Lab. Technician in January ’20.
- There is no anti-psychotic medication, but there are psychotic patients! When these
patients have a relapse and/or have a psychotic period, the Staff cannot do anything!
This is terrible for the patient and for the Staff. During my visit in October there was a
patient in crisis. We did not have medication, there was no ambulance available and
the ‘Sub-county Public Health Nurse’ could not support with anything at that very
moment! Md. Zecha promised me anti-psychotic medication (Haloperidol) for
Kibandaongo HC (5, 2 and 1 mgr. would be perfect).
- Concrete Water Tank. The concrete water tank collapsed. There will be problems
with the water supply. This compound needs water because it treats patients and the
Albino children get their water from here when their water is finished. Lout really
hopes the government understands this big problem and that they can help with
building a new one. Building is very expensive and is in the ‘supplementary budget’
from the Government. At the end of the month I received a message from Mr. Martin
Mazeras (minster of water) that they did not have budget! This is terrible. There might
be money somewhere else? Next year! For now, a plastic tank will be placed which
the Government will send.
- Maintenance of the buildings. The government visited this compound last year (Oct.
‘18) and would do some repairments. Until now (Oct.’19) they did not come back. Md.
Zecha told me it still was not in their planning!
- Supporting ‘Maelewano’ Self-Help Group / HIV positive Group. This group needs
extra nutrition and food supplements. They don’t know how to organize this. Their
Chairman is Mchenga Kesi Mbu. Lout will tell him to contact the Dutch Gynaecologist
for Kinango Hospital in October 2020. Lout is trying to bring her friend, a well-known
gynaecologist from the Netherlands, to Kenya. Lout will have a meeting with her and
discuss her options because she must have the opportunity to be away from her
hospital in The Netherlands. She can perform difficult operations, advising,

consulting, treatments, teaching etc. Lout will be in contact with Md. Naureen Zecha
as soon as there is any news.
- Lout explains she went to Kwale Eye-Centre with all the albino children. They all
had a check-up and were treated by the Dermatologist (from Mombasa) Dr. Joash
Motonda. And all the children were checked by the Low-vision-specialist and optician.
All the children will get glasses, Mr. Almassi will bring the glasses the first week of
January ‘20 to Kibandaongo Primary school.

Meeting at office D.E.O. in Kinango
Present: D.E.O. Md. Lucy Msyoka, Officer of Quality Insurance Md. Maritina
Mwamgeka and Assistant Mr. Abrahim Nyamawi. We spoke about the application for
‘integrated Primary school Kibandaongo’. Because they have ‘special needs children’
they can get this special application for the school. The procedure is started. We also
spoke about extra food, the special laptops for the albino children and about new
school classrooms. Mkilo Primary and Kibandaongo Primary are in big need for extra
classrooms. The primary schools received new schoolbooks.

Meeting with Village Administrator Mr. Nzole Mkuba and Chief assistant Haba
Mgala.
- Lout explained to Mr. Nzole the use of the M.F.H. (Multifunctional house) for him
and the Chief Assistant. Mr. Haba Mgala asked me to build a toilet near the MFH. I
explained that we do not build for the Government. They can use the public toilets.
And maybe make sure that they will be cleaned! I explained him the function of the
MFH. The left room is for the Sewing Group and the right room is for the community.
They can use the room as needed. For example for meetings or for repair works, for
instance on the bikes. The middle room can be used by the Government, so Mr.
Nzole and Mr. Haba will have to share this room together! The key of the right side
room has to go to Mr. Nyamawi Guard of the HC!! When someone wants to use this
room, they can get the key at the HC.
- The Government will start an education program for students in the Sewing atelier.
Lout explained that the Sewing group was initiated for the women from the
community of Kibandaongo. Of course extra education and students are very
welcome, if organized by the Government. Mr. Nzole keeps Lout informed about the
pipelines for water and electricity. They are very near at the moment. They will start
digging to Kibandaongo in a short time, hopefully at the end of December there will
be water in Kibandaongo.
- Lout told Mr. Nzole that she was in contact with the Village Eldest of Kibandaongo
and Mkilo.

Visit Nzovuni Secondary school (Kinango CDE Project)
I visited this secondary school because the girls who are boarding here, asked me if I
could support them with AFRIpads. We did this once before and the girls well use
them and are happy with it. I had a nice meeting with all the girls, 80 who are in
boarding and 40 other girls. It was a pity I did not have enough AFRIpads for all
these girls, I only had 80 sets. But meeting all these girls in a very big classroom, with
their ‘girls problems’ was a very nice experience. I explained them what I am doing in
Kenya. They asked me all kind of questions, and I asked them questions in return.
There was a lot of laughter and chuckle! The head teacher is a nice man. We spoke
for a while and he offered me tea and bread. It’s a nice secondary school.

Visit Mkilo Primary school
Het hele team was aanwezig! De school kreeg van ons 15 schoolbankjes cadeau, ze
waren erg dankbaar. Een maand nadien kreeg ik foto’s én uitslagen van de examens
van groep 8 en volgens het team waren de goede resultaten mede te danken aan de
fijne schoolbankjes! Ik heb ze verteld dat wij gaan proberen om bij hun school 2
klaslokalen te bouwen. Gejuich van het team. Dit is een erg positief team. Ondanks
de omstandigheden zijn ze positief en proberen zij er het beste van te maken. De
voetballen die ik cadeau gaf werden direct opgepompt en aan de kinderen gegeven
die aan het spelen waren, wat een blije gezichtjes!
Meeting TBA’s (Traditional Birth Attender)
De TBA’s doen totaal ongeveer 20 bevallingen per maand, velen nemen de
zwangere vrouwen mee naar het HC voor controles én om te bevallen. Alle TBA’s
geven aan dat ze hier veel van leren. Ze weten allen van de motorambulance maar
maken er nog te weinig gebruik van. Deze groep komt 3x per jaar bij elkaar. De
schorten die ze vorig jaar kregen bevallen goed. Sommigen krijgen dit jaar ook hun
schort. Het is een leuke, vrolijke, positieve vrouwengroep.

Meeting ‘Moonlight Tailoring’ Group
Chairman Susan: The sewing group is going to make a re-start. The goal is to
generate income for the members. The old fabrics are used for teaching and
practicing. The next issues are important: 1. How to generate money for the start?
The women want to hold a fundraising through representative women in the
community. 2. How to bring the products to market? The committee will go to the
head teachers or schoolboards before they actually make the items. They need to
know the number of items, the sizes, and the schools will pay a bit of money up front.
The committee will then buy the materials and start with making the order to finally
sell it to the school. The committee needs a bank account, or MPesa account. The
first work is for the Albino children: long sleeve school shirts! The women who have
worked in the atelier before, will be asked to come back.
Mr. Nzole tells the Government will support with a teacher and official exams can be
done in Kwale. This is a very nice plan, but ladies from Kibandaongo have priority
over other students!

Verder nog gesproken met
- Mr. Ndurumo Administration Health Office. Hij is altijd erg betrokken bij het Health
Centre en de 11 Primary schools in ons gebied.
- The Chairman van het Water Committee Mr. Godfried Mwabraba Mwando. Hij was
de vorige eigenaar van het land waar nu het Health Centre op staat. De DAM’s
hebben nu voldoende water. Het gras is niet verwijderd uit de DAM’s. Er komt nog
steeds vee bij de DAM’s, de omheining is niet geheel in orde. De bevolking houdt
het wel in de gaten.
- Met Mr. Martin Mazeras, de contractor, de lopende zaken besproken (concrete
watertank, Dak Albino House, nieuwe plannen) en Nurse House geïnspecteerd.
Aandachtspunten worden door hem afgewerkt.
- Village Edelst Mkilo: Mr. Kinango Kombo, Village Edelst Kibandaongo: Mr. Bebora
Zeru. Met beide heren hulp van de community bij nieuwbouw besproken. Na een
meeting bij beide communities is besloten dat ze allebei willen helpen met
graafwerkzaamheden en aanvoer van water. Dit verlaagt de bouwkosten.
- ‘Maelewano’ Self Help Group (HIV-Group). Zij kregen extra voedingsgeld,
tandpasta en ballen voor de 4 kinderen van de groep. De groep vroeg aan onze
stichting een grote tent met plastic stoelen om te verhuren. Hen uitgelegd dat wij
dat soort zaken niet steunen. Het gaat goed met de geiten en de kippen,
geadviseerd dit goed uit te bouwen zodat ze er geld aan kunnen verdienen. Want
dat was het doel! Ook geven ze aan dat ze structureel voedsel te kort te hebben.
Hiervoor moeten ze contact opnemen met de D.E.O., zij coördineert het H.I.V.
Program.

- Onze bankrekeningen bij Barclays zijn opgezegd omdat het internetbankieren
vanuit Nederland erg veel problemen gaf. Dit was nog wel een hilarisch moment
omdat de persoon bij Barclays het het beste vond dat ik alles wat nog op de
rekeningen stond cash meenam. Dus met een bruine envelop vol geld in de
TukTuk van Barclays naar de NCBA bank. Mijn contactpersoon daar moest erg
lachen toen hij me zag met die envelop met geld.
Het heeft deze reis veel geregend. Zo erg dat een medewerker me zei dat het
‘olifanten regende’. Zelfs de koffers op mijn slaapkamer stonden op een kletsnatte
vloer omdat het door de Louvre raampjes binnen regende. Maar ook omdat het water
vanuit de vloer omhoog kwam.
Het was erg bijzonder om samen met een grote groep uitzinnige Kenianen op een
TV Kipchoge de Marathon te zien lopen in Wenen en met 1.59 min een nieuw
wereldrecord te zien behalen.
Op het Health Centre werken nu 3 nieuwe stafleden, De nieuwe ‘In Charge’ Salim
Mwachiti, nieuwe Nurse Susan Said en nieuwe Community Health Assistance Faith.
In januari zal daar de nieuwe Laborante nog bijkomen. Onze vaste guard Nyamawi is
per 31-12-’19 met pensioen. Zijn collega Rumba zal zijn taak in januari ‘20 gaan
overnemen.
Het was weer een bijzondere reis met bijzondere en mooie ontmoetingen.
Mooie, warme, emotionele momenten en dankbare mensen.
Een reden om met volle overgave aan alle nieuwe challenges en uitdagingen te gaan
werken!
Tilburg,
Lout Molkenboer- Kleintjes

