Keniareis 2019

Met Anton en Els Verstoep, Bert Gijsbertse, Ida v.d. Braak, Evert
Veer, Frank, Gerry en Thomas Poelert, Ger en Gert
Waaijenberg, Gert v.d. Top, Henk en Marie Willigenburg, Henk
en Lydia Nagel, Irene v.d. Weij, Kees v. Dam, Jan Meijers,
Mieneke v. Kooten, Steintje Boeve, Suzan Aleman, Dick en
Brenda Vink.

25 november
De eerste reizigers melden zich al bij de
achterdeur van Rehoboth om 2:15 uur.
Anton arriveerde even later ook. “Oh nee,
ik ben mijn portemonnee vergeten”, zegt
hij enigszins verschrikt. Dus wandelde hij
weer even naar huis. Ondertussen wordt er
thee gezet en koffie tevoorschijn getoverd.
“Heb je een beetje geslapen?” “Nou niet veel.” Beetje zenuwen? Maar de
meesten zien er monter uit en hebben er duidelijk zin in. Anton komt weer
terug en als ook Suzan en Mieneke binnen komen, ietsje te laat (maar met taart)
kan Anton met ons beginnen. Anton leest psalm 121 met ons, een pelgrimslied
dat heel toepasselijk is. En bidt met ons voor een behouden reis en voor de
achterblijvers. De bus is mooi op tijd en met vereende krachten worden de
loodzware koffers ingeladen. Evert met name, heeft zijn work-out voor vandaag
wel gehad. “Bedankt Evert”! Wat een aardige buschauffeur! Hij reed ons vlotjes
naar Schiphol. Daar kwamen ook de laatste
reizigers zich bij ons voegen. Die waren iets
“monterder”, omdat ze wat langer hebben
kunnen slapen. Zonder problemen komen we
met alle koffers door de douane. Waren er
niet een paar wat te zwaar? Op één of andere
manier werd het geaccepteerd. Op zoek naar
koffie… De shoppingcenters laten we links
liggen... voor we het weten zitten we in het vliegtuig. En 2 uur later landen we in
Zürich. Dan het vliegtuig uit en lopen, lopen, lopen....waar is Anton onze leader
nou? Hij bleek net een andere uitgang genomen te hebben. Stond voor niets op
ons te wachten, lichtelijk verontrust. Maar gelukkig vonden we samen onze weg
richting de gate en met een Sky-metro zoefden we naar het vliegtuig. Even rust
voor de gate, waar we konden kletsen en elkaar al wat beter leerden kennen
hier en daar. Hee ben jij der één van die of een collega is een nicht en mijn
buurman kent jou ook...en van welke Waaijenberg ben jij der één? Altijd
gezellig. Ook stonden 2 orthodox joodse mannen hun rituelen uit te voeren wat
een mooie afleiding was tijdens het wachten. Even later kunnen we weer het

vliegtuig in, gelukkig komen de koffers
vanzelf mee(hopen we). De vlucht
verloopt geweldig, we worden verwend
met een dekentje en goed voorzien van
eten en drinken. Filmpjes kijkend,
slapende en kletsend kwamen we de tijd
door. Het is al donker als we in Nairobi
aankomen. Nederlandse tijd 17:30 uur en
Keniaanse tijd 19:30 uur. Bert gaat even
naar de wc in het vliegtuig en mist dan net het snack-momentje ff balen, maar
dat werd ruimschoots goed gemaakt door de stewardess die hem nog een
warme hap bracht, zodat hij 2 x puree spinazie en kip heeft gegeten +
toetje...jaloers😔. Ondertussen is het buiten donker geworden. We komen aan
en gaan zonder problemen door de douane. Buiten is het even wachten op de
busjes. Ondertussen vermaakt iedereen zich wel met hun mobieltjes, want...we
hebben WiFi. Een hoge stapels koffers wordt op één van de auto’s geladen, ze
komen allemaal samen met ons veilig aan in het CHAK Maine guesthouse. Waar
we om 22:30 uur lokale tijd arriveren. Allemaal geïnstalleerd in onze kamers om
na een kwartier naar beneden te komen en samen de dag af te sluiten. Anton
heeft de dagsluiting voorbereid en leest over Jezus verzoeking in de woestijn. En
dankt voor de veilige aankomst.
26 november
Om 7 uur vanmorgen zaten de eersten al aan het ontbijt en de rest genoot nog
van het bed of een douche die of te heet of te koud werd. Maar we hadden
water, dat is het belangrijkste. Het ontbijt is goed met een vers gebakken
omelet en zelfs brinta pap, die je zelf kon maken met warme melk. En heerlijk
fruit. Na dit flinke ontbijt stapten we in de auto voor een flinke rit naar Nanyuki,
190 kilometer waar we bijna 5 uur over hebben gedaan. Wel ergens een
plaspauze gehad. We werden aangehouden door de politie (die even in de auto
wilde kijken naar die mzungu/blanken) waarna de auto niet meer wilde starten.
Met vereende krachten hebben we de auto
even een duwtje gegeven. Onderweg keken we
onze ogen uit. Overal mensen die niets deden
(of misschien zitten ze gewoon langs de weg en
zijn een dagje uit…zoals wij langs de Rijn zitten
bijv. dat kan ook) of met kleine handeltjes langs
de weg zaten. Met bananen, mango’s, mais,
rijst en te veel om op te noemen. Heel veel

mensen op een bromfiets of naast een
bromfiets wachtend op klanten om te
taxiën of met de meest ongelofelijke
bagage mee. Vandaag zijn we de evenaar
gepasseerd. De eerste uren regende het
continue, maar kort voor we in Nanyuki
aankwamen, werd het steeds beter weer.
Nadat we ons hebben geïnstalleerd in de
kamers, wachtte ons een lunch. Daar hadden we echt zin in, want het was
ondertussen 15:00 uur ongeveer. Rijst met een curry van vlees (weet niet welk,
waarschijnlijk schaap of geit) en spinazie. Smaakte prima, vlees is wel veel bot
en zeen. Sommigen onder ons beweerden plotseling vegetarisch te zijn. Met
een goed gevulde maag konden we niet wachten om de stad te gaan verkennen.
Overal mensen met handeltjes van allerlei. Fietsenmakers op straat, winkels
met nieuwe of tweedehandskleding. Alles zó kleurrijk. Wij waren zelf ook een
bezienswaardigheid en werden verwelkomd met:”Welcome to Kenya” of “
Hello, how are you?” of “Jambo” (wat betekent:
”hoe gaat het met je?”). We gingen op zoek naar
een markt en kwamen op een enorme
kledingmarkt en uiteindelijk ook op een fruit- en
groentemarkt. Eindeloos veel kraampjes. Niet
iedereen is er van gediend dat je foto’s maakt. En
als je kinderen aanspreekt of naar ze lacht gaan
ze soms bedelen. Dat voelt wel ongemakkelijk.
Zoveel kleuren en soms achterdochtig kijkende mensen, maar ook vrolijk en
hartelijk. Je ziet ook de schrijnende armoede. Op de markt hebben we lekker
fruit gekocht en dit is klaargemaakt door een paar dames uit de groep… heerlijk!
Dick, Steintje, Mieneke en Irene lapten de ramen van de auto’s, zodat we
morgen goed zicht hebben in het wildpark. 18:00 uur arriveerden Anton en Els,
na een vermoeiende dag voor hen met vergunningen regelen in Nairobi. Het
eten smaakte prima, kip, aardappelpuree met groenten en een mix van kool en
ui. De avondsluiting werd verzorgd door Jan en Frank. Over de wonderbare
visvangst, vissers van mensen moeten wij worden, wordt meestal gepredikt.
Maar nu werd een andere invalshoek belicht. Wij zijn zelf de vissen die
gevangen moeten worden uit de donkere diepten naar het licht. Een mooie
afsluiting van de avond. Tot besluit oefenen we nog even het lied in Swahili dat
we zondag in de kerk willen gaan zingen. Welterusten allemaal.

27 November Nanyuki
Vandaag stond op het programma dat we naar het
wildpark oL Pejta Sweetwaters zouden gaan. Om half 8 begonnen we met een
goed ontbijt waarna we om kwart voor 9 op weg gingen naar Sweetwaters. De
tocht ging over een wat hobbelige weg, maar na ongeveer een half uur kwamen
we aan bij het park. We kregen gelegenheid voor een sanitaire stop waar velen
gebruik van maakten, want je weet maar nooit wanneer het weer kan.
Maar toen gingen we dan eindelijk rijden en al snel kwamen we de eerste
gazelles tegen. Die kwamen we eigenlijk in het hele park op verschillende
plekken wel tegen. Wat we ook veel zagen waren diverse vogels.
Wie we ook al snel tegenkwamen was de
buffel, veelal vergezeld van een hoop witte
vogels om zich heen die de insecten van zijn lijf
pikken. De leeuwen, olifanten en giraffen lieten
nog even op zich wachten… Op enig moment
werden er bavianen gespot. Waarna we al vrij
snel naar het chimpansee reservaat gingen.
Daar kregen we uitleg over de opvang van de
chimpansees. Deze apensoort komt eigenlijk niet voor in Kenia. Helaas zijn er
mensen die denken dat ze zo’n aapje als huisdier kunnen houden maar dat blijkt
na verloop van tijd toch niet te gaan. Of ze worden op het vliegveld in beslag
genomen. In dit park worden ze opgevangen en verzorgd. Niet bedoeld om zich
voort te planten maar om ze verder een goed leven te geven. Hierna gingen we
-na weer een plas gelegenheid- verder. Verrassend kwamen we de eerste olifant
en een neushoorn tegen, wow daar hadden we naar uitgekeken. Blij dat we die
alvast gezien hadden, gingen we op naar de lunch. De lunch bestond uit rijst
met spinazie en iets van een vleesragout, alles ging schoon op, het heeft
blijkbaar goed gesmaakt. Na de lunch gingen we met een ranger naar een
neushoorn kijken. Deze neushoorn was blind en had daar een eigen veilige plek
gekregen waar hij vrij
kon leven en
verzorgd werd. De reis
ging weer verder,
we zagen
achtereenvolgens
nog gazelles, zebra’s,
buffels,
neushoorns, poemba’s
(wrattenzwijntjes)
maar ook een
waterbok en
elanden. De grootste
verrassing kwam

toen we in de verte 2 olifanten zagen. Dichterbij gekomen bleek het een kudde
van iets van 24 stuks te zijn, bestaande uit volwassen dieren maar ook
verschillende jonkies. Wat een geweldig mooi gezicht waar we allemaal van
genoten hebben. Onze dag was meer dan geslaagd!
’s Avonds hadden we de Bijbelstudie o.l.v. Els. Over de roeping van Levi, Luk.
5:27-32 en over vasten, Luk.5:33-39.
Chimpansee die alleen nog maar rechtop kan lopen
omdat hij jarenlang moest staan in een kooi

28 november
Na het ontbijt stelde Kees van Dam voor om te
danken en een zegen te vragen voor onze reis. Half 9 moesten we vertrekken en
we werden door Anton opgejaagd, hij had haast. Helaas daarna 15 min
oponthoud doordat we water moesten inslaan. Op z’n Keniaans gepland, maar
Brenda en Gert v.d. Top hebben tijdens deze stop van een handelaar een
olifantje, leeuw en een neushoorn kunnen kopen. We gaan door een groen en
vruchtbaar gebied. Met landbouw en ook veeteelt. Zelfs een melkfabriek
gespot. Na een korte sanitaire stop om kwart voor 11 in de natuur zijn we
doorgegaan naar Nakuru. Tijden de rit kwam Gerry Poelert er achter dat zij haar
mobiele telefoon niet in haar tas had gedaan. Lydia heeft toen haar telefoon
gebeld en die werd opgenomen door iemand in het guesthouse aldaar... Met de
hotelmedewerker is afgesproken dat zij de telefoon met een koerier naar
Eldoret zou laten bezorgen. Onderweg kwamen we langs de Riftvallei met
indrukwekkende uitzichten. Tijdens de volgende sanitaire stop in het
Thomson’s Falls Lodge is Gert van de Top met kameleons op de foto gegaan.

Ook met mooi geklede mensen( Masaï?) is
hij op de foto geweest, het kostte wel wat
maar hij mocht de dame in het midden zelfs
een zoen geven of kreeg hij er één? Dat
moet je hem maar vragen…In de toiletten
waren spiegels voor je onderkant tot op
borsthoogte. Volgens Gert Waaijenberg zijn deze om te zien of je je gulp dicht
hebt gedaan. Om 14:00 uur heerlijke grote Samoza gegeten met een soepkom
vol koffie, daar knap je van op. Tijdens de rit hebben chauffeurs verteld waar
Max woont in Eldoret. Om tien voor zes arriveerden we in het Guesthouse.
Nadat we ons hebben ingeschreven, hebben we een kamer toegewezen
gekregen. Nadat we alle koffers hebben uitgeladen zijn we om 19:00 uur gaan
eten. Het eten was heerlijk na zo’n lange rit. Kees
heeft naar aanleiding van Lukas 6 de
avondsluiting verzorgd. Het ging over het houden
van de sabbat. Ida begeleidde ons met de
blokfluit tijdens het zingen van “Er ruist langs de
wolken”. Na de mededelingen van Anton gingen
veel mensen onder leiding van Gerry, Lydia en
Dick de koffers voor de verdeling van de goederen uitpakken en sorteren. Dat
was een flinke klus, 23 koffers met een inhoud van 23 kilo per stuk.
Ziekenhuisspullen en heel veel kleding. Daar kunnen we veel mensen blij mee
maken. Om 11:00 uur was deze klus geklaard en konden we eindelijk lekker op
één oor.

29 november
Na een goede of minder goede nachtrust konden we om 7:30 tot 9:00 uur
ontbijten. Enkele groepsleden gingen met Jozef water en toiletpapier halen bij
Cash en Carry in Eldoret en tevens werden er 5 kartonnen dozen voor kleding bij
enkele winkels gekocht. Daar kunnen we de enorme ingezamelde hoeveelheid
kleding in doen die we hebben ingezameld. Anton ging naar de bank om
shillingen in te slaan. Enkelen maakten kennis met een schoonmaakster uit het
Guesthouse, zij vertelde dat haar man in 2007 is vermoord. Ze werkt nu om geld
naar haar familie te sturen die arm is. Haar kinderen zijn intussen volwassen,
maar haar moeder leeft nog en moet onderhouden worden. Indrukwekkend
verhaal…Om 11:00 uur vertrokken we naar Pokot, nadat Anton eerst een zegen
over de reis gevraagd had. Els bleef achter in Eldoret om vriendinnen te
bezoeken. Via Kitale gingen we naar Marich. Onderweg bezochten we Moses
Wanjala waar we onze lunch kregen, die bestond uit brood met jam en koffie
met chocolademelk.

Anton vroeg aan Moses, een lied voor ons te zingen. En dat was precies het lied,
dat wij als groep ingestudeerd hadden (wonderlijk) zodat we het al aardig mee
konden zingen. Moses liet de schoolresultaten zien van zijn zoon, die door
mensen uit Barneveld wordt gesponsord door het schoolgeld te betalen.
Het was indrukwekkend om met zijn familie kennis te maken en gastvrij in zijn
tuin de lunch te gebruiken. Alle buren en kinderen kwamen kijken, want zoveel
blanken zien ze niet vaak. Eén van de auto's weigerde en na veel sleutelwerk
vervolgden we onze weg. We passeerden het gebied waar 23 november hevige
overstromingen waren. De weg was al weer aardig gerepareerd, maar we zagen
wel de verwoestingen die het teweeg heeft gebracht. De brug was provisorisch
gerepareerd, maar we moesten wel door het water heen rijden.

Om 19:00 uur arriveerden we in het donker op ons slaapadres in Marich Study
Field Centre, waar we een heerlijke maaltijd kregen.
Thomas dankte en bad voor het eten en de bijbelstudie, die hij samen met zijn
moeder deed, was een goede samenwerking tussen moeder en zoon. We
spraken over Lukas 6 en 7, de vruchten van de boom en over de uitnodiging van
Simon.
Na de bijbelstudie zochten we onze slaapplaats op, wat voor de alleenstaande
heren niet meeviel. Zij moesten zonder toilet / licht/ wastafel/ stoel e.d. , maar
wel met een bed en olielamp de nacht zien door te brengen.
Maar als echte Kenianen, draaiden ze daar hun hand niet voor om.
Het was een fantastische ervaring.

Onderweg is enorm veel te zien…

Aapjes die mispels eten

Ons onderkomen voor de nacht

30 november
Dit verslag begint voor de verandering op
29 november om 23:00 uur. Voordat we
naar bed gingen keken we omhoog en
zagen we een sterrenhemel, duizenden en
duizenden. Een mooi teken van God voor
het slapengaan. Daarnaast hadden we een
mooi vooruitzicht. We zagen hoe de koffiebonen voor het ontbijt werden
geroosterd en gestampt. Vanmorgen zijn de meesten van ons na een verrassend
goede nachtrust opgestaan en konden er spannende verhalen over de nacht
worden gedeeld. “Twee schorpioenen in 1 kamer, moeten die naar buiten of
laten we ze zitten?” Is daar een mooi voorbeeld van. Nadat we allemaal wakker
waren geworden, konden we aanschuiven aan de ontbijttafel. Hoe langer je
bleef zitten, hoe beter het werd. Er werd
gestart met twee unieke vormen van pap,
gecombineerd met de meeste verse honing
die we ooit hebben gezien. Na de pap
kwamen de mandazi’s op tafel, waarna er
werd afgesloten met watermeloen.
Aangesterkt gingen we op pad naar de
Turkwell Gorge, een waterkrachtcentrale.
Na het zien van het stuwmeer en het door de Fransen gefinancierde dam, bleek
dat we een probleem hadden met 1 van onze auto’s. Ironisch genoeg bleek het
probleem te maken te hebben met de dynamo, terwijl een grote dynamo juist
was waar we voor kwamen. In Kainuk hebben we genoten van een heerlijke
lunch, voor de schappelijke prijs van €3 de man. Henk Nagel en Dick konden zich
niet meer bedwingen en besloten zich te goed te doen aan een heerlijk glas
vloeibaar goud. De etensresten werden gedeeld met de vele kinderen, daarbij
werd maar weer eens duidelijk dat Dick een achtergrond als onderwijzer heeft.
Een regenbui zorgde voor de nodige verkoeling, maar ook voor modder en een
situatie waarin we een auto moesten duwen. Op het Keniaanse platteland
hebben ze geen behoefte aan een tandenborstel. In de ochtend zoek je daar
gewoon een geschikt takje, waarmee je je gebit verzorgt. Je kunt ze natuurlijk

ook kopen van één van de kinderen. Dat doen we dan ook. Hoewel we zien dat
er veel ontwikkelingen zijn geweest in Turkana, zijn we blij om ook de traditie
nog terug te zien in kleding en behuizing. Suzan en Steintje hebben zich op het
eerste gezicht verbaasd, omdat ze niets herkenden. Dit is wel wat anders dan
een wasbordweg en vijf huisjes. Het logement was niet wat we van tevoren
hadden verwacht. Airco’s, fans, kleurenlampen en WiFi, volgens Anton zijn we
beland in een flipperkasthotel. Hoeveel gaat dit kosten? De kans dat we ons
zakgeld moeten inleggen, is aannemelijk.
Nadat we ons hadden geïnstalleerd, hadden we koffie en thee en hadden we
een verbindingsmoment. Niet zozeer met elkaar, maar wel met het internet. We
hebben gekozen om de bijbelstudie voor het avondeten te doen. We hebben
een fijn gesprek gehad over de grond die we zijn en het zaad dat we zaaien. Het
woord dat wij moeten vermelden, EHBO. Erger je niet, houd vol, bedwing jezelf
en open je hart. EHBO is de manier waarop we moeten luisteren.

Logement
lunch

Pink toilet

woningen locals

knus in

de bus

1 december
Gisteravond hebben Steintje en Suzan kort iets verteld over hun werk in
Turkana meer dan 30 jaar geleden. Het was toen veel meer behelpen dan nu. In
al deze jaren is het voor hen zo goed als onherkenbaar veranderd. Vanmorgen
zijn we na een goed ontbijt vertrokken naar de kerk in Lokoropus.
We werden enthousiast begroet door de gemeente.
De kerkdienst was erg indrukwekkend. Er werd
gesproken door verschillende voorgangers en ook
Anton kwam aan het
woord. Hij werd
bedankt voor de
langdurige relatie en
ook voor de ‘Verstoepsoep´. Els heeft in het
verleden vrouwen geleerd gezonde soep te koken
van beschikbare groenten. De preek ging over een
gedeelte uit 2 Samuël 7:1. David wilde een tempel
voor God bouwen, nadat hij een paleis voor zichzelf had gebouwd. Het ging er in
de preek uiteindelijk om dat God alle eer moet krijgen.
Er werd enthousiast gezongen door verschillende koren en er kwam zelfs een
koor uit een naburig dorp voor ons zingen.
Onder leiding van Brenda hebben we eindelijk ons lied Hakuna Mungu kunnen
laten horen, compleet met bewegingen. We werden begeleid op het keyboard,
maar we vielen wel een beetje in het niet bij de swingende koren die voor en na
ons optraden. Die maakten er echt een feest van.

De collecte werd aangekondigd. Met muziek en
dans werd de gift in de mand gedeponeerd.

De kerkdienst duurde bijna 3 uur, maar heeft ons geen minuut verveeld. Er
werden twee koffers namens ons overhandigd. Na de kerkdienst ontvingen we
een heerlijke lunch, waarna we vertrokken naar het ziekenhuis in Lockichar. Hier
kregen we
een rondleiding. Steintje en Suzan
kenden nog
enkele mensen van de tijd dat ze hier
gewerkt
hadden. Ook hier werden 2 koffers
met onder
andere medische spullen
overhandigd.
Daarna werd er door Gerry Poelert
een cheque
t.w.v. 750.000 shilling (ksh)
overhandigd
namens de Rotary Ede. Buiten troffen
we een moeder die haar kind even liet slapen voordat zij de reis naar huis
begon. Hierna was er overleg over de gang van zaken in het ziekenhuis en werd
er gesproken over investeringen op korte en lange termijn. Verder werd het graf
van Rie Staal bezocht die hier lange tijd gewerkt heeft, van 1973-1985. Bij
terugkomst in het guesthouse was er koffie en thee en iets erbij. We kwamen er
al snel achter dat er geen stroom was. Gelukkig werd dit probleem na enkele
uren opgelost met een aggregator. Het was even de
vraag of en wanneer we een warme maaltijd zouden
krijgen, maar we hebben uiteindelijk een heerlijke,
uitgebreide maaltijd aangeboden gekregen.
De avondsluiting werd verzorgd door Steintje. We
gingen in groepjes uiteen om een gedeelte uit Lukas 9
te bespreken, waarna we onze kamers opzochten.

2 december
We begonnen de morgen vroeg met geen licht en elektriciteit. Om 5:30 uur
moesten we er uit zodat we om 6 uur konden vertrekken. Evert kwam erachter
dat tussen half 6 en het begin van de zondagavond een termietennest in zijn
kamer is ontstaan. Het is een kunstwerk geworden (De foto moet een scharnier
van de deur voorstellen). Onze eindbestemming voor de dag was het RCEA
guesthouse in Eldoret, een route die ongeveer 280km lang is. We hebben
ontbeten in Kainuk, alleen wel pas nadat we nog net geen 100 km hebben
gereden en de zon hadden zien opkomen over de bergen. Bij het ontbijt hadden
we mandazi's, koffie en eieren, waarbij Henk vond dat het ei niet genoeg smaak
had en de zoutpot over tafel strooide.
Evenals afgelopen vrijdag liepen er hongerige kinderen voor het terras,
waardoor je zelf niet lekker zit te eten, dus delen we wat met hen. Dit wordt
niet gewaardeerd door de
eigenaren van het restaurant. Het
was een aardig spannende rit die
er aan zat te komen. Door de
overstroming van half november
waren de bruggen weg
gezwommen, hierdoor moesten
we door het water wat gelukkig op
een beter niveau stond. Half 12
hielden we vlak voor Kapenguria
een sanitaire stop, waarbij we ook
de benen konden strekken. Henk, Gerry, Gert, Lydia en Evert
gingen een paar rondjes rondom het tankstation rennen en lopen (het was nog
net geen marathon). Tijdens de stop vertelde Max dat hij erg blij was dat de
bergen achter de rug waren zonder dat we panne
hadden gekregen, zoals 2 jaar geleden...Ongeveer
13:15 uur kwamen we in Kitale aan en hadden daar
onze lunch in het restaurant. Iedereen had samosa's
met geitenvlees of vegetarisch en Evert had een 4
seisoenen pizza. Ook kregen we heerlijke koffie. Na
de lunch gingen we in 1 keer door naar Eldoret. Een
klein groepje, Dick, Brenda, Anton en Korir gingen
een zieke dominee bezoeken (dominee Odinga). En
zijn bijna tegelijk met Els aangekomen bij het
guesthouse, die was vervoerd per "brommertaxi”.

Ook waren de wifi-tappers weer aanwezig op het beroemde wifi-bankje. Voor
het avondeten ging een groep een blokje omlopen waarbij het voormalige huis
van Susan, Anton en Els bekeken werd. Als avondeten hadden we gebakken
piepers, rijst, vlees en vlees met saus, groenten en een fruitsalade gehad. De
dag sloten we af met een paar gedeelten uit Lucas 10. We bespraken dit in
kleine groepjes en deelden dit met elkaar. Hieruit kwamen soms verrassende
zienswijzen voort van sommige mensen uit de reisgroep.
3 december
De dag begon vroeg met de morning devotion die bezocht werd door een aantal
groepsleden. Anderen kozen ervoor net iets langer te slapen of om wat aan te
rommelen. Zo tegen half tien arriveerden de chauffeurs en zoals we gewend zijn
werd er eerst aan de auto’s gesleuteld. Ondertussen vulden we onze water
flesjes. Voor het ochtendprogramma konden we kiezen uit een bezoek aan
projecten in Plateau of met Els mee naar de school van haar vriendin Eunice. De
groep die met Els mee ging vertrok tegen tien uur, in gezelschap van Eunice die
voor aanvullend vervoer had gezorgd. Onderweg werden we gebeld met de
mededeling dat we wat spullen in het busje hadden die eigenlijk met de andere
groep mee hadden gemoeten. In goed overleg werd besloten die spullen later
maar op de goede plek af te leveren. De school van Eunice bleek net buiten
Cheptiret te staan. We kregen een rondleiding door de klassen, maar helaas
voor Dick hadden de kinderen al vakantie. Gelukkig had Eunice een paar lokalen
uitgeleend aan zondagsschoolklassen van de AIC-kerk net om de hoek, zodat die
daar bijbellessen konden volgen. In één van die klasjes kwamen we op het
lumineuze idee om onze Swahili-hit te zingen met de kinderen. Misschien
gebruiken ze bij de AIC een andere liedbundel. In ieder geval zetten de kinderen
heel enthousiast een compleet ander lied in, met wat playbacken probeerden
we ons gezicht te redden. Buiten was het ondertussen zachtjes gaan regenen en
niet veel later kwam het water met bakken uit de lucht. Dat ging leuk worden bij
het vertrek. Dat vertrek verliep sowieso wat moeizaam omdat het fameuze
busje het weer niet deed. Alweer een lege accu. Met de accu uit een oude pickup, die op de farm van Eunice stond, was het busje gelukkig te starten. Zoals
verwacht was de zandweg veranderd in een modderrivier. Na flink wat
glibberen en gespetter belandden we weer op de doorgaande weg.
Vervolgens gingen we naar de garage van Max, waar we lekker konden
uitrusten omdat Max er nog niet was. Dit was ook het moment waarop Gerry
werd herenigd met haar telefoon, die 5 dagen eerder in Nanyuki was
achtergebleven. Het was een blij weerzien!

We kwamen een timmerman tegen die van Max een plekje had gekregen voor
een meubelwerkplaats. Hij bleek betrokken te zijn bij het weeshuis Happy
Rocks. Na een lekkere lunch, die opgediend werd door de vrouw van Max en
een rondleiding door de garage voor de liefhebbers, vertrokken we naar het
weeshuis.
De groep die naar Plateau ging, heeft daar het Mission Hospital bezocht. Ze
zagen daar een oude man van ongeveer 108 met twee kleinzonen. Het was een
schilderachtig plaatje, vooral toen hij een fors kwakje van zich af spuugde. Heel
bijzonder was ook de ontmoeting met een moeder en haar baby’tje van net 2
uur oud. De groep werd verwend met koffie en snacks en door een arts
rondgeleid. Veel bevallingen worden er uitgevoerd. Daarvoor stonden veel
‘fietsmandjes’ op een rij waar de baby’s in worden gevleid.
We ontmoetten ook 3 zusters die vanuit Nederland stage lopen o.a. in dit
ziekenhuis. We overhandigden de ziekenhuisspullen die in 2 koffers zitten aan
het
personeel.
Het
ziekenhuis
liet een
positieve
indruk
achter.
Daarna
werd het Adapt project bezocht, dat tegenwoordig in de bijbelschool is
gevestigd. Omdat Marrie (Nederlandse getrouwd met een Keniaanse
burgemeester van die streek) er nog niet was, werd in de kerk van de
bijbelschool het lied “Er komen stromen van zegen” gezongen. Tijdens het lied
kwam een verbaasde Marrie binnen. Ze verwachtte een groep Nederlanders,
maar dit leken wel Kenianen. Die zingen namelijk ook als ze even moeten
wachten. Het was een toepasselijk lied omdat op dat moment de plasregens
echt naar beneden kwamen.

Bij het weeshuis “Happy Rocks” kwamen de
twee groepen weer bij elkaar. Toen we compleet
waren kregen we een rondleiding en uitleg over
het reilen en zeilen van het weeshuis door een
enthousiast jong stel Nederlanders. We maakten
van de gelegenheid gebruik om wat kinderen op
de foto te zetten. Daar was door de Nederlandse
tak “de Blijde Kei” om gevraagd zodat ze de website ermee konden verfraaien.
Daarna gingen we naar de werkplaats van Pedersen, de man die de materialen
levert voor de kerkbouw en helpt bij de bouw. We kregen een rondleiding door
de ‘workshop’ zoals de werkplaats genoemd wordt. Er is een grote hal
aangebouwd zodat hij over veel meer ruimte beschikt. We kregen een
enthousiaste uitleg. Daarna werden we hartelijk door zijn vrouw ontvangen en
kregen we een echte Europese maaltijd aangeboden, die we alle eer aandeden.
Er werd gesmuld van de heerlijke gerechten in een gezellige sfeer. Het was al
vrij laat voor we terugkeerden naar ons guesthouse.
De dag werd besloten met een Bijbelstudie over Luk.12:13-21 (de rijke dwaas)
en Luk.12:22-26 (wees niet bezorgd). Het gesprek werd geopend met de stelling
“De kern van de gelijkenis over de rijke dwaas is dat je alles moet weggeven wat
je niet nodig hebt om je ziel te redden, dus geen vakanties en geen overbodige
luxe”. In groepjes werd hier kort over nagedacht. De plenaire discussie ging
vooral over het nut en de noodzaak van weggeven. Uiteindelijk bleek dat de
stelling toch niet klopte, de kern was namelijk dat de man op zijn goederen
vertrouwd had en zijn eigen ik voorop zette en God niet de eer gaf.
4 december
Half acht ontbijt. Half negen vertrekken we om de kerk te gaan bouwen in
Rehema. Al glijdend en glibberend komen we aan op de plek waar we gaan
bouwen. De afgelopen dagen heeft het namelijk veel geregend. Vandaag is er
ook grote kans op regen, 70%. Daarom bidt iedereen voortdurend om een
droge dag. De spanten zijn al gebracht waarna we gelijk beginnen met ze in de
menie te zetten.
We moeten weer stoppen omdat we eerst naar het veld mee genomen worden
waar de kerk moet worden gebouwd. Het gras en onkruid zijn ze al aan het
maaien met een sikkel . De plaatselijk predikant wil eerst de dag met ons
openen met zingen en gebed . Daarna wordt er symbolisch de eerste steen
gelegd door dominee Korir en Anton.

Ds. Korir heeft de kerk
gezegend en met ons
gebeden en wij hebben nog
psalm 134 gezongen. Daarna
wordt de bouw begonnen .
Na het uitmeten worden de
gaten gegraven voor de
spanten om deze stevig in de
grond te verankeren. Om
11:00 uur worden we
voorzien van koffie en thee
en bolletjes. Voor de middag worden alle spanten in de menie gezet en om
13:30 uur worden de gaten in de grond gegraven en om 14:00 uur worden de
eerste spanten omhoog getrokken. Om zo min mogelijk cement te hoeven
storten worden er grote brokken steen in de gaten bij
gedaan. Met kruiwagens moeten die worden
gebracht. Mieneke blijkt een vrouw met power en
werkt als een kerel. We zijn trots op haar. En Ger en
Gert zijn ook onvermoeibaar aan het schilderen.
Daarna worden we voorzien van een uitgebreide
warme lunch . Ondertussen worden de kinderen
vermaakt door Gerry en Dick met touwtje springen en
ze leren bokje springen. Ook Ida denkt een moment
dat ze nog prima kan touwtje springen en in een
onbewaakt ogenblik springt ze ook in het touw en
valt. Gelukkig niets beschadigd! Een paar mensen zijn
even mee geweest om de huizen te bekijken van enkel plaatselijke bewoners.
Dit was zeer indrukwekkend. Het laatste huis bestond alleen uit blikken
golfplaten waardoor het erg warm was in huis. En één mevrouw woonde met
acht kinderen (man uit beeld) in een lemen huisje. En een kleinkind waar ze
voor zorgt. Maar zeer gastvrij en hartelijk.
Om 16:00 uur stonden alle drie de spanten er en werd het cement klaargemaakt
om de spanten in de grond te verankeren. Daarna kwamen de laatste
materialen aan die wij ook allemaal nog even in de rode menie hebben gezet!
Iedereen was verbrand, zonnebrandcrème had bijna iedereen thuis gelaten.
Bert dacht het ook niet nodig te hebben en heeft nu als resultaat een verbrande
neus en is lang niet de enige. God alleen de eer, lof en dank , we werden er
allemaal stil van, onze gebeden zijn verhoord. Toen naar Eldoret (waar het wel

regende..) om ons te douchen en te verkleden waarna we bij de Chinees gingen
eten. Terwijl de regen met bakken uit de hemel kwam, werden we met veel en
diversen gerechten verwend. Er was ook wijn en bier te verkrijgen waar de
liefhebbers zich aan hebben tegoed gedaan .Toen we terug kwamen in het
guesthouse hebben we samen de avond besloten met lied 153 en lezen Lucas 9
vers 6 t/m 9 en 18 t/m 21 door Gert en Ger Waaijenberg voorbereid . We
spraken over de vijgenboom en het mosterdzaadje waarna zij lied 203 opgeven
en Els de avond besluit met gebed .

5 december
Vandaag gaat het gebeuren, shoppen in town. De eerste stop is bij de souvenir
markt, waar we onze slag slaan voor het thuisfront. Jan tikt een grote giraffe op
de kop, maar komt er bij thuiskomst achter dat hij een probleem heeft: “ z’n kop
steekt uit de koffer”. Op naar de groentemarkt. Wat een belevenis, een gekrioel
van mensen tussen de smalle paadjes van veelkleurig fruit. Els koopt een tas vol
fruit voor de picknick van deze middag.
Na deze klus is het tijd voor koffie. Die hebben we gevonden bij de verse bakker,
samen met een heerlijk broodje dat iets weg heeft van een banketletter. Op 5
december is dit wel heel toepasselijk. Voor het transport terug naar het
guesthouse konden we kiezen uit drie opties, de benenwagen, de tuktuk of het
busje. Susan voelde zich niet lekker en besloot voor de groentemarkt al terug te
gaan naar het busje. Heel vervelend voor Susan was dat zij pas na twee uur
terug gebracht werd en al die tijd alleen in het busje zat.
Bij thuiskomst stond een picknick op ons te
wachten. Wij vonden het heerlijk, de Kenianen
die meeaten konden zich niet voorstellen dat
dit onze lunch was. Na de lunch was het tijd
om naar Kakamega te gaan…
Deze 5 december heeft voor ons nog meer
verrassingen in petto. Na gedane arbeid gaan
we relaxen en ons bezinnen in het Rondo
Retreat Centre in Kakamega rainforest, a ministry of Trinity Fellowship. We
vertrekken om 14:30 uur en arriveren om 16:30 uur, een mooie route via
Kapsabet door theevelden. Bij aankomst worden de kamers zo goed mogelijk
verdeeld en vertrekt iedereen naar de prachtige luxe huisjes. Kees en Evert
misschien met gemengde gevoelens vanwege eerdere ervaringen…, maar toch…
het is genieten van dit mooie plekje uit koloniaal tijdperk. Koffie en thee werden
geserveerd op de veranda terwijl de regen langzaam met pijpenstelen (raining
cats and dogs) uit de lucht komt. Het
driegangen diner smaakt heerlijk en een
drankje (geen alcohol…;-) maakt de tongen
goed los. Daarna vertrekken we naar de
huiskamer voor koffie/thee en de
avondsluiting. We evalueerden nog even de
verschillende momenten van de afgelopen
dagen. Wat ons bij zal blijven en wat

misschien anders of beter zou kunnen. Het werd een heerlijk
avondje met mini-mini chocolade letters van Ida en pepernoten
van Gerry. Wie zoet is krijgt lekkers…!
Na veel geduld kreeg eindelijk Gert van den Top het woord en hij
las met ons Bijbelverzen uit Lukas 14:12-24 over de gelijkenis van
de grote maaltijd met verwijsteksten uit o.a. Nehemia, Spreuken en Jesaja. God
vervult Zijn beloften soms op een bijzondere wijze. Aan de hand van 9 vragen
bespraken we verschillende aspecten en deelden we ervaringen uit ons eigen
leven. O.a. ook hoe het Kerstfeest gevierd kan worden met aandacht voor de
armen, verminkten, kreupelen en blinden (Lukas 24:21). God zorgt er zelf voor
dat Zijn huis vol wordt. We zongen uit ‘op toon HOOGTE’ 22 (Psalm 108:1 en 2)
en 141 (Avondzang 5 coupletten) en Gert ging ons voor in dankgebed. De laatste
afspraken werden gemaakt voor de lange boswandeling van vrijdagmorgen 6
december. Moe en voldaan is iedereen ter ruste gegaan. De regen stroomde als
zegen gestaag door: God geeft het Zijn beminden in de slaap…!
Als toegift een beetje rijmelarij, alfabetisch op een rij…
Bert, reislustig en welbespraakt…, mooi om te zien hoe Kenia hem raakt.
Brenda als nurse en dirigent…, breed inzetbaar en niet decadent.
Dick Advocaat is als meester paraat…, geniet van fruit en legt uit metterdaad.
Evert, vraagbaak voor moderne media problemen…, besloot een tas vol
elektronica mee te nemen.
Els heeft vooraf haar grenzen gemeld…, is erg op haar rust en privacy gesteld.
Frank filmt als een ervaren cameraman…, misschien maakt hij er een video van.
Ger is van harte betrokken op voor- en nageslacht…, wie had haar als 2e oudste
zo vitaal verwacht?
Gerry geeft een cheque namens de Rotary Club…, zaterdag en volgend jaar
komt de follow-up.
Gert heeft van den Top deuren afscheid genomen…, wil graag elders een
tweede burn-out voorkomen.
Gert Waaijenberg geniet van de natuur en de techniek…, in zijn tempo wordt hij
zelden ziek.

Henk Nagel vertegenwoordigt de Bussumse Diaconie …, en heeft verstand van
de carrosserie
Henk Willigenburg hobbelt gewillig achter Marie aan…, kent Bert nog goed van
een eerdere baan.
Irene was matron van Plateau ziekenhuis…, voelde zich ook in Malawi en
Mozambique goed thuis.
Ida viert hier haar eerste lustrum…, blaast niet hoog van de toren, slaat niet
hard op de drum.
Jan Meijers uit Kootwijkerbroek is voor de 4e keer mee…, zit graag voor in de
auto en is snel tevree.
Kees volgt de ontwikkelingen in Kenia op de voet…, weet na 18 jaar ervaring hoe
het kerkbouwen moet.
Lydia is sterk, slim en een beetje klein; …, neemt altijd initiatief en denkt in
oplossingen.. fijn!
Marie, met de jaren steeds grijzer en wijzer…, gebruikt rode ketchup bij het eten
en rode menie op ijzer.
Mieneke speelt niet snel op haar poot, maar op de trompet…, nog even in het
vet gezet: retteketet.
Steintje werkte in Kenia, Uganda en Zuid-Soedan…, wist zich geroepen voor een
bediening, meer dan een baan.
Suzan ging naar Kenia, Malawi en Spanje met Maarten mee…, komt snel met
een oplossing of idee.
Thomas als marktgebiedsmanager Bever in zijn element…, verkiest een single
room boven 2-persoons tent.
Anton sluit heel blij de rij met deze rijmelarij…, is graag ook een volgend jaar
weer van de partij. En wat jullie ook moeten weten….. is, dat Anton en Els veel
op hun wereldse mobieltjes hebben gezeten.;-)

6 december.
Vanmorgen zat bijna iedereen om 8:00 uur aan het
ontbijt. De meesten lekker geslapen in de mooie kamers
en tussen de geluiden van het regenwoud. De eerste
vogels en apen waren al gefotografeerd. Zal ik nu wel of
niet die lange wandeling aandurven werd
bediscussieerd.... 14 mensen durfden het aan. Op tijd
gaan was verstandig omdat er weer regen was
voorspeld. En dat het hier kan regenen hebben we
vannacht gemerkt. Monter gingen we op stap met een
heerlijk zonnetje recht boven onze hoofden. Al snel
zagen we de eerste apen zitten, ver weg hoog boven in de bomen. Lydia heeft
er prachtige foto’s van gemaakt. De fotografen liepen een beetje achteraan en
vertraagden de groep behoorlijk. Maar ieder vlindertje, bloemetje en
zwammmetje was het waard om even onder de lens te krijgen. Dus de
wandeling werd wat langer dan gepland. Soms glibberend en glijdend kwamen
we eindelijk bij de rivier en dat was ons doel. Kolkend water en wild stromend in
tegenstelling tot de vorige keer dat deze door sommigen was bewonderd. Na
een slokje uit je flesje en de laatste banaantjes te hebben verorberd werd de
terugtocht aanvaard. De gids kreeg haast, blijkbaar nog nooit zo’n trage groep
meegemaakt en hij had nog andere plannen. Glibber de glibber en klets-boem
daar lag Dick op de grond te spartelen en aangezien zijn vrouw weer nergens te
bekennen was, werd hij behulpzaam door Bert en Henk in de benen geholpen.
Gelukkig niet gewond geraakt. Kom op… nog maar anderhalf uur, WÁT?
Anderhalf uur? Niet klagen, maar... doorbikkelen zegt Els...En dat doen we dan
maar...onderweg spotten we vlinders die niet willen blijven zitten en dan...plots
één die heel stil bleef zitten… behoedzaam buigen Henk, Lydia, Frank en Brenda
zich over de vlinder en proberen er een mooi plaatje
van te schieten. “Hij ligt op de kop”: zegt Lydia. “ Ik
denk dat hij dood is “, zegt Frank... Brenda geeft hem
een duwtje met een blaadje en dan...opeens vliegt hij
en weg is ‘t ie....Toch niet..Ooh, hij zit op mijn camera:). De vlinder blijkt de koningin van de parels te zijn… en
wordt met de camera, op de camera vastgelegd door
Lydia. Even doorlopen want de anderen staan te
wachten...sorry😔. Om 14:00 uur komen we aan in het
guesthouse waar met smart op ons werd gewacht met
de lunch. Onze smerige schoenen uitgeschopt en in de

rij voor de wc, handen wassen en aanvallen
maar...
Tijdens het eten worden de belevenissen
gedeeld met elkaar. Thomas, Gerry, Jan, Marie
en Kees hebben een mooie wandeling gemaakt.
Onderweg zagen ze allerlei moois. Apen, klein
en groot, zelfs op straat. Bij een theeplantage
spraken ze een werknemer, die vertelde hoe de thee wordt geplukt. Telkens
alleen de bovenste 3 blaadje, om de 14 dagen. Gerry heeft koffie besteld en dit
hebben ze heerlijk genuttigd in de tuin. Evert kreeg ontbijt op bed en spotte een
prachtige slang die hij liet zien op de foto. Hij kan wel natuurfotograaf worden...
Vanmiddag heerlijk ontspannen, lezen, slapen, douchen, wandelen of met de
benen omhoog, blaren verzorgen, avondsluiting voorbereiden of het dagverslag
schrijven. We genieten van de tuin vol kamerplanten die we kennen uit onze
huiskamers of onze tuin thuis,
alleen hier een slagje groter. Om
16:00 uur zou er weer koffie of
thee worden gebracht. We voelen
ons echt koloniale Hollanders, onze
schoenen worden schoongemaakt
door de werknemers. En de hele
entourage hier, geeft dat gevoel
een beetje. Heerlijk genieten, maar
wel met in je achterhoofd nog alle
indrukken van de afgelopen dagen.
Armoede en totaal andere omstandigheden. Om 17:00 uur zouden we ons
verzamelen in het kapelletje achter in de tuin. Maar omdat we nog geen koffie
of thee gezien hadden en er een enorme onweersbui losbarstte, wordt dat wat
later allemaal. In het kapelletje hebben we fijn gezongen en Anton heeft nog
een gedeelte van zijn dagsluiting uit Lukas 4 behandeld. Heerlijk gegeten
vanavond: selderijsoep, pompoen puree, peultjes, kip en rijst. En als toetje
ananas/gember crumble met vanillesaus. Heerlijk! Daarna voor iedereen koffie
of thee en pepernoten. Anton heeft voor iedereen een paar dichtregels aan
elkaar gerijmd i.v.m. 5 december. En draagt deze voor. Mieneke en Suzan doen
de dagsluiting en behandelen Lukas 15 vers 11 t/m 32. Met vers 23, vers 27 en

vers 29. De verloren zoon en Lukas 16 vers 19 t/m 31,de rijke man en de
bedelaar Lazarus Herkennen wij ons in het los van God willen zijn? Zoals de
verloren zoon? En je in de plaats stellen van de oudste zoon? O.a. deze vragen
kwamen op.

7 december
Om half vijf liep de wekker bij ons af. Marie ging samen met Ger en Gert,
Mieneke en Bert onder leiding van een gids de berg op om de zonsopgang te
bekijken. Het was droog, maar de weg er naar toe was nogal glibberig. Helaas
was het te bewolkt om de zon op te zien komen. Om ongeveer kwart voor acht
was het groepje weer terug. De overige medereizigers waren ondertussen ook
ontwaakt en om 8:00 uur stond ons weer een heerlijk ontbijt te wachten.
De ochtend kon verder vrij besteed worden. Het werd een heerlijke vrije
morgen om de omgeving te verkennen, te genieten van de tuin, rust, meditatie,
fotografie en bezoek aan de souvenirwinkel.
De tuinman vertelde heel levendig en met toewijding over zijn werk en de
geschiedenis van het Rondo Retreat Centre. Hij vertelde hoe hij contact heeft
met de planten en bomen en hoe deze als dank voor een goede verzorging een
heerlijke geur afgeven.
Om 10:00 uur moesten de koffers gepakt zijn, zodat de
kamers schoongemaakt konden worden. Apen, vogels
en vlinders die nog te vinden waren gingen op de foto.
De heerlijke lunch met patat, vis, salade en een ijsje toe
stond om 13:00
klaar. Om 14:00 uur
vertrokken we
richting Eldoret. De
reis verliep
voorspoedig, behalv
e voor Anton en Els

die nog weer even terug moesten voor hun
achtergebleven koffers.
Het plan om de door ons eerder gebouwde
kerk in Kapsabet te bezoeken ging helaas
niet door. Inmiddels kwam de regen weer
met bakken uit de lucht.
In Eldoret aangekomen ging er nog een
groepje onder leiding van Els naar Eunice om
onder andere de voetbal weg te brengen. We hebben er nl 3 gekocht: één voor
de zondagschool van de kerk, één voor de school en één voor het weeshuis. We
delen het conferentiecentrum met een groep vrouwen en kinderen. Zij zijn
gekomen voor de vrouwenconferentie.
Om 19:00 uur was er weer een vertrouwd Eldoret diner met een lekker
fruithapje toe. Om 20:00 uur verliet Gerry de groep voor een overleg met de
Rotary. De rest van de groep dronk nog een kopje koffie of thee en ging met de
dagsluiting verder n.a.v. Lucas 22 vers 7 t/m
23, het laatste paasfeest en het Heilig
Avondmaal door Evert en Ida. Na gebed ging
een ieder naar zijn of haar kamer voor de
nachtrust.

guesthouse Eldoret

8 december
Vandaag was een bijzondere dag, want het ontbijt was pas om half 9. Als we
niet oppassen gaat het nog als vakantie voelen. Vannacht heeft een groot deel
van de groep mogen genieten van muzikaal entertainment, want er werd de
hele nacht doorgegospeld. De gospel hebben we na het ontbijt voortgezet in de
kerk die we afgelopen woensdag hebben helpen bouwen. We waren blij verrast
dat de kerk inmiddels was voorzien van een dak, dat hadden we niet verwacht.
Voor aanvang van de dienst zijn we met de groep vast begonnen met zingen.
Hoewel we ons best deden met lied 62, 64 en 68, kunnen we niet tippen aan de

zangkunsten van de Kenianen. Tijdens de dienst
werd duidelijk dat het in de gemeente nog geen
geoliede machine is. We hebben goede hoop dat ze
in de toekomst goed op elkaar kunnen inspelen. De
lunch was, net als woensdag, boven verwachting.
Koken voor zo'n 80 mensen en er dan nog smaak
aan kunnen geven ook, wij doen het ze niet na. Het samenzijn met de gemeente
had een deadline, want om 3 uur hadden we een afspraak in de
vrouwengevangenis. 3 uur werd Keniaanse tijd, maar daar doen we niet meer
moeilijk over. In de gevangenis hebben we over en weer gezongen en het
kerstverhaal is verteld door Els. Ook hadden we gebruiksartikelen
meegenomen, die met veel enthousiastme werden ontvangen. Triest om te zien
dat er kleine kinderen op moeten groeien in de gevangenis. Blij waren ze ook
met de poppen en sokjes voor de kinderen. Ook al werden ze in eerste instantie
panisch van angst (voor de poppen of de
witte mensen, dat was niet helemaal
duidelijk). De chauffeurs zijn nog verwend
met de resterende passende outfits en
waren hier superbij mee. Nog voor het
diner hebben we de bijbelstudie gedaan,
wat betekende dat we een vrije avond
hadden. Daar hebben we van genoten, maar we zijn vooral vroeg gaan slapen.
Morgen om 5 uur op, dat vakantiegevoel is weg.
Kindjes in de
gevangenis

De trotse chauffeurs (modellen)

9 november
Vandaag moesten we al vroeg opstaan voor de reis naar huis. Rond half 6 zaten
we al aan het ontbijt en even na zessen zijn we vertrokken richting Nairobi. In
Nakuru zijn we even gestopt om een hapje te eten en krijgen we de
mogelijkheid om nog meer souvenirtjes te kopen. Onderweg genieten we nog
van de prachtige natuur en cultuur die Kenia te bieden heeft. Maar komen ook
langs Kenia’s grootste sloppenwijk met oneindige hoeveelheid golfplaten
huisjes. Triest om te zien. Terwijl we ook langs luxe woningen komen die (aldus
onze chauffeur) waarschijnlijk toebehoren aan corrupte regeringsambtenaren…
Ongeveer een kwartier voordat we bij de luchthaven aankomen hebben we nog
even gepauzeerd. We kregen een
heerlijke samosa om nog even in
de sfeer van Kenia te blijven. Na
aankomst op de vluchthaven
namen we hartelijk afscheid van
onze trouwe chauffeurs die ons
met de grootste zorg 2 weken
begeleid hebben.
Nadat we ingecheckt hebben,
nemen we de tijd om bij de Gates
de bijbelstudie te doen zittend op
de grond of op een bankje. De bijbelstudie door Henk en Marie gaat over het
laatste deel uit Lucas 24. Hierna ging een deel shoppen, aangezien er onder
andere Keniaanse shillingen uitgegeven moesten worden.
Bij de gate wordt de een nog strenger gecontroleerd dan de ander waarbij er
soms discussies ontstaan, maar uiteindelijk komt iedereen er doorheen met of
zonder waterfles. Bert maakt een kleine vergissing in het vliegtuig door zijn
slaaptablet te vroeg in te nemen, dit leidt tot een grappige situatie tijdens het
eten. Hij zakt letterlijk bijna met zijn neus in zijn maaltijd. Achteraf is het hem
een raadsel wát hij gegeten heeft…Ger krijgt er de slappe lach van en ze
beweert met een stalen gezicht dat ze hem écht niet uitlacht. De terugvlucht
verliep gelukkig goed , de één had beter geslapen dan de ander. Dinsdag rond
half 10 zijn we veilig in Amsterdam aangekomen waar Anton de kaart voorleest
die hij van Korir heeft gekregen, hij bedankte ons en geeft ons de zegen. Hierna

danken we God voor de goede reis met elkaar.
We nemen afscheid van Henk en Lydia, Frank
en Gerry met Thomas die met eigen vervoer
naar huis gaan. De rest gaat met een bus naar
Barneveld, onderweg evalueren we de reis.
Waarna er in Barneveld afscheid van elkaar
wordt genomen. Ida heeft uitgerekend dat we
in totaal 32 uur over de terugreis hebben gedaan.

Weer thuis in onze vertrouwde omgeving lijkt alles onwerkelijk en begint het
verwerken van alles wat we hebben gezien en beleefd. De één heeft nog wat
tijd om bij te komen, de ander moet direct weer het hectische leven in. Vele
mooie mensen ontmoet in een land met een zo totaal andere cultuur. Je kijkt je
ogen uit, er is zoveel te zien. Het was een mooie ervaring! Het maakt je ook
dankbaar en zet je tot nadenken.
Anton en Els, bedankt dat jullie dit met ons wilden delen!

