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Reis verslag  oktober 2022. 

Achter de wolken schijnt de zon. 

Op 24 september vertrekken we om 7 uur met de trein uit Maassluis naar Schiphol. Tot Leiden 

centraal loopt het gesmeerd. Daar moeten we overstapen en helaas is onze trein , wegens een  

gebroken bovenleiding, gecanceld. Geen paniek, we hebben tijd zat. Na anderhalf uur met al onze 

bagage van perron naar perron te zijn gestuurd, zitten we dan eindelijk in de trein naar Schiphol. Tot 

onze verbazing gaan we super vlot door de douane. Als we op  het boarden zitten te wachten, blijkt 

dat we met vertraging vertrekken. Stiekem denk ik, als dit maar geen voorteken is voor de rest van 

de reis.                                                                                                                                                                             

De vlucht verloopt gelukkig prima. Met vertraging komen we in Nairobi aan. We hebben nog 45 

minuten om onze tussenvlucht te halen. Hier is het chaos bij de douane. We moeten rennen maar 

zijn  dan gelukkig nog net op tijd. Zonder problemen komen we in Mombasa aan. Wij wel , maar onze 

koffers niet. Ze beloven ons dat die de volgende dag doorgestuurd worden en Patrick zal ze dan 

ophalen. Om half 3 ‘s nachts komen we aan bij Jessie. Ons onderkomen deze nacht. Na een korte 

nacht zitten we om 9 uur alweer aan het ontbijt. Vandaag  eerst even bijkomen . Om 16.00 uur 

hebben we een afspraak met Rachael en Patrick. Zij moeten op de hoogte zijn van de bezuinigingen 

die doorgevoerd gaan worden en die hen ook treffen. Dit voordat we morgen naar Mwamtsefu gaan. 

We hopen dat Patrick inmiddels onze koffers heeft. Helaas ze hebben onze koffers wel doorgestuurd 

vanuit Nairobi, maar de verkeerde kant op. Ze zijn weer terug naar Amsterdam      

Eerst het gesprek met Rachael en Patrick en daarna 

moeten we dan maar gaan shoppen. 

Voor beiden is de boodschap dat ze minder uren 

voor Wenzi gaan werken en dus ook minder 

inkomsten hebben. Dit is slikken. Ook in Kenia is het 

leven duurder geworden, maar we hebben echt 

geen keus en dat begrijpen ze. Na nog wat 

gedronken te hebben met elkaar moeten we op 

jacht naar kleding voor de komende dagen. Morgen 

vertrekken we voor twee dagen naar Mwamtsefu. 

Twee uur later zijn we weer terug  met een complete Keniaanse garderobe.  

 

 

http://www.wenzi.nl/
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Maandag  26 september. 

Patrick heeft bericht gehad dat de koffers er om haf 11  zijn. We besluiten daar op te wachten en 

laten school weten dat we wat later zijn(item van deze week      ) 

Om 10 uur wordt duidelijk dat ze toch niet komen en wij besluiten om te vertrekken.  We zien wel 

hoe het verder met de koffers gaat. Erg jammer dat alle leuke dingen voor de school er nu niet zijn.  

De vreugde van het weerzien is aan beide kanten groot. Wat heb ik deze lieve mensen en de 

vrolijkheid van de kinderen gemist. 

Natuurlijk eerst het gesprek me de staf. De directeur vertelt  hoe het gaat. De school is enorm 

gegroeid en telt nu ruim 950 kinderen. Het is een gouvernement school, deze moet kinderen 

aannemen als ze zich aanmelden. De hele omgeving weet dat er veel meer kans op een vervolgstudie 

is als je op deze school zit, dus er zijn veel aanmeldingen. Ondanks alle problemen met Corona 

hebben ze de eindscore met 3 punten omhoog weten te krijgen. Geweldig!                                                                  

Met mijn boodschap in mijn achterhoofd dring ik er op aan dat de  directeur een gesprek aanvraagt 

met de minister van onderwijs van het district Kwale. Een school van dit formaat heeft  meer 

faciliteiten nodig. Ik zal hier via de mail ook op 

aandringen.                                                                                                                                               

Dan is het tijd voor onze boodschap: Wenzi gaat 

stoppen met de sponsoring van de basisschool. We 

bouwen de toelage af in 5 stappen. Dat is behoorlijk 

schrikken.                                                                                    

Ik stel voor om alles eerst maar eens te laten bezinken. 

Morgen kunnen we hierover verder praten.  De 

kinderen zitten te wachten  met alles wat ze hebben 

voorbereid. Goed om daar eerst naar te gaan kijken. Heerlijk om te zingen en dansen met de 

kinderen.  Dan is het tijd voor mijn  speech voor de ouders en het team. Ook dit is geen leuke 

boodschap. Behalve dat de bijdrage voor de school gaat stoppen wordt ook de bijdrage voor het 

voortgezet onderwijs verlaagd. Van  € 100,- naar € 75,- en ook hier is het weer slikken.                                                   

Er staan nog een aantal onderdelen van het entertainment programma op de rol  en dat is goed.                                                                              

Patrick heeft net bericht gekregen dat de koffers om 5 uur in Diani zijn. Natuurlijk moet hij die gaan 

halen. Helaas 2 uur heen en 2 uur terug, maar wel fijn als ze er zijn.                                                                

Wij gaan verder met ons programma en Patrick rijdt terug naar Diani.                                                                                            

Om half 5 brengt Stephen ons naar Kidscare. Onze overnachtingsplaats vandaag.  Patrick hoeft dan 

niet weer helemaal naar school, scheelt 2x een half uur voor hem, bovendien heeft het geregend en 

is de weg naar school moeilijk begaanbaar, zeker in het donker. Nadat we nog een lekke band 

moeten verwisselen( wat is dit voor een reis?) komen we rond  6 uur aan bij Kidscare, wat een feest 

om mama Fridah weer te zien. Onder het genot van een koud biertje wachten we op Patrick. Deze 

arriveert rond 7 uur met de koffers. Wat heerlijk, nu kunnen we morgen toch nog alle leuke dingen in 

de klassen uitdelen. 
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Dinsdag 27 september.  

Om 9 uur komen we , deze keer zonder vertraging bij school aan. We hebben de spelletjes die we 

vanuit Nederland hebben mee genomen bij ons. Voor in de klassen Kwartetspelen van Afrikaanse 

dieren en ook een aantal memory spellen, ook met Afrikaanse dieren. Deze spellen zijn hier niet  

bekend, dus we spelen ze eerst met de leerkrachten. Dit geeft veel vrolijkheid.                                      

Dan is het tijd voor nieuwe plannen. De boodschap van gisteren is goed ingedaald, dus nu is het tijd 

om te kijken hoe  verder . De school heeft inmiddels veel mogelijkheden ze moeten alleen beter 

benut worden. We lopen een rondje over het terrein van de school. 

- We starten bij het bomen project. De bomen groeien goed, maar er is te weinig nieuwe aanplant. 

De dikste kunnen omgezaagd en verkocht worden. De komende weken moeten er nieuwe zaailingen 

geplant worden.                                                                                                

- Het kippen project. Dit loopt op zich goed, maar kan makkelijk nog 

uitgebreid worden.                                                                                         

-Het geiten project. Ook dit loopt goed maar hiervoor geldt 

hetzelfde als voor het kippen project. Het kan makkelijk uitgebreid 

worden.                                                                                                              

- De proeftuin. Momenteel groeit er weinig. Het regen seizoen komt 

eraan, de zaailingen moeten worden gepoot. Patrick draagt een 

manier aan waardoor de opbrengst minimaal verdrievoudigd kan 

worden. Door de planten in een soort pyramide te planten  kan er 

meer geplant worden en bespaar je water. 

Ze spreken af om volgende week bij elkaar te gaan zitten met het hele team om alle mogelijkheden 

te bespreken. Ik vraag om me op de hoogte te houden. Ik denk graag mee, dat kost geen geld. 

Tijd om de klassen in te gaan. Met de kinderen spelen we ook de spelletjes. Ze zijn zeer enthousiast.  
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In de hoogste groep gaat het hoofdstuk wereldoriëntatie over Nederland. De leerlingen hebben 

natuurlijk veel vragen aan ons en even ben ik weer gewoon een leerkracht en ook in Wim schuilt een 

onderwijzer 

 

 

 

Rond 2 uur nemen we afscheid. 

 

 

 

Het is tijd voor de wakawaka women. Hier hebben we 

zoals altijd de afsluitende lunch. 

Rond 4 uur nemen we ook hier afscheid en rijden terg 

naar de kust. 

Ik ben zeer tevreden. Wat een geweldige mensen. 

Ondanks het slechte nieuws zit er voldoende veerkracht in 

om de handen ineen te slaan en nieuwe plannen te 

maken. 

Als we een week later thuis zijn krijg ik al het eerste verslag van de vergadering. In overleg met de 

scouts wordt de moestuin aangepakt. De opbrengst van de tuin was de afgelopen twee jaar voor de 

scouts, maar vanaf nu wordt de opbrengst gedeeld met de school. Het onderhoud van de tuin wordt 

ingepland bij de CBC lessen.(CBC= competentie gericht onderwijs.) Meer aandacht voor              

praktijkgericht onderwijs. Dit is  de nieuwe onderwijs stroom in Kenia. Patrick gaat de CBC lessen 

gebruiken om de kinderen te leren hoe je de dakgoten moet onderhouden. Hier kan dan ook een 

deel van het CBC budget voor gebruikt worden. Ook wordt er een bankrekening geopend waarop alle 

afgestudeerde werkende jong volwassenen, die dankzij Wenzi  de kans gekregen hebben om te 

studeren, een bedrag kunnen storten waarmee andere jongeren kunnen worden ondersteund 

Ik ben enorm blij en super trots dat ze dit zo oppakken! 
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Woensdag  28 september en donderdag 29september hebben we vrij gepland. We gaan even op 

safari. 

Vrijdag 30 september 

Vandaag zetten we samen met Patrick  alle afspraken op papier. 

Dit doen we bij Patrick thuis, waarna we heerlijk eten met elkaar. 

 

Samen met Willie( de zoon van Patrick)  zet ik de de lego auto in elkaar 

die ik voor hem heb meegenomen. 

 

Zaterdag  1 Oktober 

Deze avond heb ik  Joseph, Chrispine en Neema  uitgenodigd  voor het eten  bij onze B&B  aan het 

strand. Zij zijn  het mooiste voorbeeld van succes. Toen Wenzi begon zaten ze nog op de basisschool. 

Met de financiële hulp van Wenzi konden ze de middelbare school  afronden. Na de middelbare 

school hebben ze een studiebeurs aangevraagd. Na hun 

studie business marketing zijn ze een bedrijfje 

begonnen. Ik wil heel graag weten hoe het ze nu 

vergaat.                                                                                                    

Natuurlijk gaat niet alles voor de wind. Ook in Kenia 

hebben de corona crisis  en de oorlog in Ukraine er 

behoorlijk ingehakt. Maar  ze houden, met vallen en 

opstaan, hun hoofd boven water. Van kansloze kinderen 

heb ik deze  jongeren zien opgroeien tot zelfverzekerde 

veel belovende jong volwassenen met een toekomst. 

Wat een geweldig gevoel om hier zo samen met ze aan 

tafel te zitten, te genieten ,te luisteren naar hun 

verhalen en te zien hoe ze plannen maken om met 

elkaar de kinderen van Mwamtsefu  te motiveren om 

vooral  door te gaan met leren. Dit zijn de rolmodellen 

die de jongeren nodig hebben. 

 

 

 

 

 



   Stichting Wenzi 
  

6 

 

 

Zondag 2 Oktober 

Vandaag staat een bezoek aan  de Comradskids op het programma. Comradskids is het project van 

dokter Justus. Behalve  de zorg voor de medische situatie van kinderen doet hij ook veel voor de 

psychische kant. Bij de Comradkids( de weekendschool) is er veel aandacht voor de talenten van 

kinderen. Kinderen kunnen modules volgen. Onder meer zang en dans, schilderen, dichten, 

computervaardigheden en  journalistiek .Leerlingen van de module journalistiek hebben ons 

gedurende het bezoek aan de school gefilmd. Nu willen ze nog een interview afnemen met als 

thema: De impact van  Wenzi op de Mwamtsefu community. Van al het materiaal gaan ze een film 

maken, welke dan tenslotte op YouTube geplaatst word.( ik houd u op de hoogte). 

Natuurlijk worden we ontvangen met een optreden verzorgd door 

de kinderen van de module zang en dans. Leuk dat we ook weer 

mee mogen zingen en dansen, die beelden vindt u op de facebook 

pagina van Stichting Wenzi. Ze hebben een cadeau voor ons, voor 

mij een jurk en voor Wim een shirt. Gemaakt door een leerling van 

de weekendschool 

Helaas hebben we ook voor Justus  slecht nieuws. De medische 

check, die uitgebreid was naar 2x en voor de zieke kinderen 3x per 

jaar, moet weer terug naar 1x per jaar. Momenteel kunnen we niet 

meer betalen. 

 

Na ons gesprek bezoeken we de verschillende modules. Er 

wordt hier enorm goed werk verricht!!!                                                                    

Daar waar kinderen vaak verlegen zijn als ze ons ontmoeten, 

zien we hier vrolijke zelfverzekerde kinderen, die dingen 

doen waar ze goed in zijn. Zo bouwen ze veel zelfvertrouwen 

op. 

 

 

 

Dan is het tijd voor  het interview. De vragen zijn goed 

voorbereid. De vraagstelling is helder  

 Dat alles wordt weer op de film gezet. 
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Na het bezoek aan de Comradskids zijn we uitgenodigd voor de lunch bij Samuel, de sportleerkracht 

van de Mwamtsefuschool.  

Samuel en zijn vrouw hebben zelf twee kleine jongens. De vader en moeder van Samuel, zijn broer en 

zusje zijn er ook bij. Wat een  vrolijk, gezellig en gastvrije familie is dit. Nadat we eerst het huis en de 

tuin bekeken hebben komt er een zeer uitgebreide maaltijd op tafel. Maar als je dacht dat dat alles 

was, had je het mis. Er was een mooie taart voor mij gebakken en met een ritueel lied moest ik die 

aansnijden en uitdelen. Natuurlijk veel hilariteit als ik de taart verdeel. Ik doe dat soort dingen altijd 

op zijn Hollands;” Ladies first”. Dus eerst de vrouw des huizes en de moeder van Samuel. Daar 

absoluut niet de gewoonte, maar als het met een grap gebeurt is het altijd een vrolijk moment 

 

Om half 5 rukken we ons los van deze gastvrije familie. We willen voor het donker terug zijn bij de 

B&B                                                                                                                                                                             

Morgen  ontmoeten we nog wat vrienden en dinsdag is het alweer tijd om naar huis te gaan.  

Ik had een beetje tegen deze reis opgezien door alle slechtnieuws gesprekken die gevoerd moesten 

worden. Als ik terugkijk kan ik alleen maar zeggen: “wat een fantastische reis hebben we gehad. Wat 

pakt iedereen de boodschap goed op, dankbaar voor wat we met elkaar opgebouwd hebben en 

bereid om de schouders eronder te zetten om dit vooral te behouden en voort te zetten. 

Tja en dan om de cirkel rond te maken…. woensdag nacht vertrekken we met een uur  vertraging 

vanuit Nairobi. Vertraging was zeker een ding deze reis, maar er zat ook zeker veel vooruitgang in.  

 

 


