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Reisverslag van de voorjaarsreis 2013 van Stichting Wenzi.
Dinsdag 19 februari.
Vroeg in de ochtend vertrekken we naar school, we rijden eerst langs de Manda school om Alice te
begroeten en een afspraak met Paris te maken. Om volgende week reistijd te vermijden willen we
volgende week bij Paris logeren. Daarna rijden we door naar Mwamtsefu, wat geweldig ontvangst,
met veel zang en dans. Het Afrikaans dansen gaat mij steeds beter af, maar het is wel erg warm om
te doen.
De resultaten van de KCPE zijn bevredigend. Ondanks dat er 10 kinderen op polytechnisch niveau
hebben gescoord is het gemiddelde gelijk gebleven n.l. 239. In totaal zitten er nu 134 kinderen in het
studiefonds.
We maken afspraken over de studie van de leerkrachten.
Zij vragen mij of ik een groter deel wil betalen voor de
PTA leerkrachten, helaas kan ik dat niet doen, de ouders
moeten echt zelf de afgesproken 50% betalen.
In oktober 2012 hebben we de business opgestart, met
het geld wat ze daarmee verdienen moeten ze o.a. de
schoolbijdrage kunnen betalen, ik zal dit later nog met
de ouders bespreken.
Er zitten dit jaar 70 kinderen in de hoogste groep, in
december wordt dat dus een behoorlijk bedrag voor het
studiefonds: iets om nu al rekening mee te houden!

De bouw vordert gestaag, er zijn twee lokalen voorzien van
meubels en al in gebruik genomen door de twee ‘groepen 8’.
De benodigde bouwmaterialen om de andere lokalen af te
bouwen worden vanmiddag besteld en kunnen volgende
week al geleverd worden, ik kan het dan zelf controleren en
contant betalen.

Tijd voor de Mwamtsefu business; lady's frist zoals ze inmiddels van mij zijn gewend. De vrouwen
hebben hun bedrijfje “WakaWaka Women Group“ genoemd. Ze hebben een enorme hoeveelheid
sieraden gemaakt, we bespreken met elkaar dat helaas niet alles verkoopbaar is in Nederland. Ze
gaan de materialen van de onverkoopbare spullen(meest kralen) hergebruiken. Voor de sieraden die
ik in Nederland kan verkopen maken we prijsafspraken.
De mannen noemen zichzelf Bembea, één van de oudere mannen is een echte kunstenaar. Hij maakt
geweldige beeldengroepen, ook hier bespreken we wat wel en wat niet meegaat.
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Na de lunch vertrekken we met de afspraak dat we zaterdag met Ed en Corinne terugkomen. Ed en
Corinne komen uit Nederland, we hebben elkaar in het hotel ontmoet.

Woensdag 20 februari.
Vandaag vertrekken we richting Massai. We brengen eerst een bezoek aan de woodcurvers. Dit is
een klein dorp waar allemaal houtbewerkers wonen. De producten worden in een coöperatie
verkocht voor een vaste prijs. Ik koop hier wat spullen die als voorbeeld kunnen dienen voor de
Mwamtsefu business. Tegen 5 uur komen we bij de Massai
aan, we worden met een traditionele dans ontvangen.
Daarna eten we samen met de stamoudsten. De kudde
komt thuis en ik mag de koe melken, ze zijn erg
enthousiast als ik ook nog de melk in een kom krijg.
Daarna zitten we onder de boom voor een
kennismakingsgesprek met de stamoudsten. Even later
wordt er een geit geshowd en al gauw wordt het duidelijk
dat ik vriendelijk word uitgenodigd om de geit te slachten.
Een hele eer waar ik toch voor bedank; er zijn grenzen. We
eren de mannen samen met de geit en maken foto’s, de mannen vertrekken naar de plaats waar het
arme beest geslacht wordt ter ere van ons bezoek.
Inmiddels is het donker geworden, de oudste kinderen
hebben zich verkleed en beginnen met de traditionele
zang en dans. Uiteindelijk zingen en dansen we tot we er
bijna bij neervallen.
De geit is klaar en moet opgegeten worden, daarna
zoeken we onze slaapplaats in de Manyatta op. Tijdens dit
bezoek ervaren we meer dan ooit wat de wakawaka
lampen voor de mensen en nu dus ook voor ons
betekenen; in zo’n hut zie je werkelijk geen hand voor
ogen.
Gedurende de nacht slapen we nauwelijks, het is enorm warm, rustig wachten we totdat het licht
wordt.
Als we ‘s morgens buiten komen wordt er aan ons gevraagd of we willen douchen??????, ze hebben
speciaal voor ons een “badkamer” gemaakt !!! twee krukjes en een grote teil met water; het
ontroerde ons: wat een prachtige gastvrije mensen!!
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Vrijdag 22 februari.
Vandaag een rustige dag, we regelen wat bankzaken en kopen samen met Corinne een aantal
kinderboeken voor school: de eerste bibliotheekboeken! een cadeau van Ed en Corinne.

Zaterdag 23 februari.
Samen met onze gasten vertrekken we naar school, er is weer entertainment, het ontroerd Ed en
Corinne, het is erg warm maar geweldig om met de kinderen te dansen. Daarna is er een rondleiding
door de school. De hoogste groepen zijn speciaal op deze zaterdag gekomen om de gasten de school
en iets van het onderwijs in Kenia te laten zien.
Na de rondleiding maken we nog wat afspraken met de staf en overhandigingen we de cadeau’s van
Ed en Corinne, het zijn boeken en spelletjes; een soort domino en memory, de kinderen kijken hun
ogen uit. We spelen het met het team en de kinderen, zoiets hebben ze nog nooit gedaan.
Vandaag ontmoeten we ook en groep studenten die dit jaar afstuderen. Ik wil graag van de
studenten weten wat hun plannen zijn, in kleine groepjes gaan ze in gesprek over de volgende vragen
die ik ze stel.

1. Wat is je plan.
2. Wat kun je betekenen voor de community.
3. Op wat voor manier denk je het studiegeld te kunnen verdienen of bij elkaar te krijgen.
Daarna gaan we met de groep in gesprek, ik geef ze duidelijk aan dat als ze verder willen zij een
manier moeten vinden om geld te verdienen. In oktober kunnen ze bij mij een plan indienen, bij een
goed plan kan ik ondersteuning overwegen, maar reken vooraf niet op 50%/50% regeling zoals ik
die ik met het studiefonds heb.
Tijdens de lunch lees ik het team een boekje
voor, dit is iets dat hier nooit gedaan wordt.

Na de lunch wandelen we door een deel van de
community en worden we verwelkomd in de hutten
van de Mwamtsefuers.
Tijdens onze wandeling zien we in de struiken de
Wakawakalampjes die door het zonlicht opgeladen
worden.
Om 4 uur ’s-middags is het tijd om te gaan, we brengen Ali thuis en drinken nog een kokosnoot met
zijn familie. Om 7 uur zijn we weer terug in het hotel: we zijn moe, vuil en bezweet maar zeer
voldaan.
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Zondag 24 februari.
We worden vandaag vroeg door Patrick opgehaald, we gaan met hem mee naar de kerk. Een lange
zit met gemengde gevoelens. Het zingen en swingen was geweldig. Al met al een hele ervaring, maar
de preek van een uur in het Engels zou wel wat korter kunnen.

Maandag 25 februari.
Jan Willem is gisteravond goed aangekomen, vanmorgen is hij volgens plan met de directeur van
Solar World op stap gegaan, vanavond vliegt hij door naar Mombasa.

Dinsdag 26 februari.
Vandaag vertrekken voor een bezoek aan "Dutch Water" een bedrijf in Mtwappa, Mtwappa ligt ten
noorden van Mombasa, hier een afspraak met de Nederlandse directeur.
We kunnen veel voor elkaar betekenen, zij werken met omgekeerde osmose een procedé waarmee
je verontreinigingen uit water kunt filteren, hij geeft ons goede en bruikbare tips.
We gebruiken gezamenlijk de lunch en daarna vertrekken we naar Mombasa centrum voor een
bezoek aan de firma Manken, dit bedrijf heeft het Hydro geologisch onderzoek gedaan. Over het
rapport hadden we nog een aantal vragen, jammer dat wij weinig medewerking van hem kregen,
voor wat mij betreft eindigt hier de samenwerking met Manken.
We proberen Mombasa te ontvluchten tijdens de spits. Dit duurt altijd langer dan je wilt we moeten
ook nog wat boodschappen doen voor morgen, al met al ben ik om 7 uur weer in het hotel.
Tijd voor een heerlijke douche en een lekkere maaltijd.
Morgen vertrekken we voor 2 dagen naar Mwamtsefu, we gaan in de buurt watermonsters nemen
om een beter beeld te krijgen van de waterkwaliteit in de directe omgeving van de school.

Woensdag 27 februari.
Vandaag gaan we vroeg op pad. Als we bij de school komen zijn
alle kinderen hard aan het werk.
Jan Willem krijgt een rondleiding door de school. In groep 4,
leest meester Peter voor het eerst een boekje voor. Hij maakt er
een hele show van.

Daarna hebben we een gesprek over ons water project.
Jan Willem wil graag wat graven rondom de school om te zien
hoe de grond samenstelling is.

Rond 11 uur vertrekken we, er gaan twee mannen van de school als gids mee, ze hebben op ons
verzoek de afgelopen week de waterpompen in de omgeving gelokaliseerd.
Het is werkelijk fantastisch om al deze mooie plaatsen te bezoeken. We hebben een apparaatje bij
ons waarmee we direct het zout gehalte van het water kunnen meten. We schrikken van de
uitslagen.
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Aan het eind van de middag gaan we ook nog langs
de dichtstbijzijnde rivier, waar de lokale bevolking
zich aan het opfrissen is en vervolgens water
meeneemt voor thuis.
Wat een voorrecht om toeschouwer te mogen zijn
van dit geweldige sociale gebeuren.
Veel te laat komen we bij Paris aan. Ons logeeradres
van deze dag.

Donderdag 28 februari.
Na een uitgebreid Keniaans ontbijt vertrekken we. We hebben de plannen veranderd, gisteren
hebben we erg veel gedaan zodat we het vandaag kunnen afronden.
Tijdens het gesprek gisteravond met onze gastvrouw Paris hebben we besloten om haar te bedanken
voor haar gastvrijheid, haar gastvrijheid belonen we door haar een watertank te geven.
Het is zo enorme strijd om aan goed gezond drinkwater te komen en met de tank kan zze regenwater
opvangen. Morgen gaan we de tank kopen en laten deze bezorgen, ondertussen maakt Jan Willem
een tekening voor degene die de tank gaat installeren.
Om 9 uur gaan we dan eindelijk op weg voor de tweede ronde om waterbronnen te testen. We gaan
eerst naar de Mwereni Secundairy school. Hier krijgen we veel informatie en het is leuk om wat
studenten van de Mwamtsefu te zien. Als we het water testen blijkt het zoutgehalte ver boven de in
Kenia toegestane norm te zijn. Misschien kan omgekeerde osmose hier iets betekenen. Doordat de
bron een grote capaciteit heeft kunnen we misschien wel samenwerken.
Door naar de volgende pomp bij de Mwereni primary school. Hier zien we een grandioos project. Een
systeem van betonnen watertanks met een zuivering put.
Hier wordt een enorme hoeveelheid goed en schoon
regenwater opgevangen.
We komen met de uitvoerder van dit project in contact en
hij stapt in om de situatie bij Mwamtsefu te bekijken.
Onderweg stoppen we bij nog een waterbron, deze ligt al
een tijdje stil omdat de capaciteit van de accu in de pomp
een te kleine is. (wie heeft dit bedacht?) met behulp van
de auto starten we de generator en het water begint te
stromen. Binnen 5 minuten komen de mensen met de
tanken aan rennen om water te tappen. Binnen 10
minuten staat er een al enorme rij.
Er is nog maar weinig diesel, maar we kunnen deze mensen
toch niet teleurstellen; we gaan diesel kopen! Terwijl de
mannen voor de diesel weg zijn krijg ik les in het lopen met
10 liter water op je hoofd. Als ik met een hand de balans
bewaar, lukt het me om zonder te water te verspillen te
lopen. Wat een zware klus en dan te bedenken dat ik het
maar voor een paar minuten doe.
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Uiteindelijk gaan we naar school. De bouwmaterialen zijn gearriveerd, Ik wil graag alles even
controleren. De zakken cement zijn opgeslagen in een schuurtje waarvan het dak lek is, daarom vind
ik het nodig dat de zakken cement vandaag nog verplaatst worden naar een plaats waar de zakken
droog opgeslagen kunnen worden, 200 balen cement zijn te duur als ze door de regen niet meer
gebruikt kunnen worden.
Vier mannen gaan aan het werk en anderhalf uur later is de klus geklaard, ze krijgen een fooi van mij
en gaan stralend naar huis, het is tijd om te vertrekken.
Inmiddels is het te laat om met de uitvoerder van het regenwater opvangproject mee naar kantoor
te gaan, we maken een afspraak voor morgen ochtend.

Vrijdag 1 maart.
We worden opgehaald door de uitvoerder en zijn broer. Ze hebben een offerte gemaakt, de
omschrijving en het eindbedrag van de offerte zet ons aan het denken.
Tijdens het doornemen van de offerte blijkt dat er een paar reken- en berekeningsfouten zijn
gemaakt, Jan Willem haalt de fouten eruit, Ik ben zo blij dat hij hier is. Vooral het bereken van de
oppervlakte van een cirkel is voor deze mensen moeilijk.
Het blijkt dat zij zaken doen met Tenda Pamoja. Een organisatie uit Nederland, we vragen of ze een
naam van een contactpersoon hebben en tot verbazing van Jan Willem is dat een oud studiegenoot
en goede bekende van hem, de wereld is klein.
We spreken af dat we een aangepaste offerte krijgen en wij gaan in Nederland in gesprek met de
studiegenoot.
Hoe verder we deze week komen hoe meer we merken dat veel zaken in Nederland te regelen zijn.
Er is nog veel te doen maar we zijn wel heel veel wijzer geworden.
Geheel tevreden sluiten we dit bezoek aan Kenia af met een heerlijke relax dag.
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