
 

Maandag 22-11-21 

 
Om half 8 verzamelen bij Rehoboth voor een kopje koffie of 
thee en een lied en gebed. 

Na de koffie en de thee konden alle koffers in de plusbus 
geladen worden en konden we 
vertrekken naar Schiphol. 

 
een kleine file en een uur verder 
konden we alles uit de bus halen 

en gaan inchecken. 

na een lekker bakje koffie en een 
lekkere hap moesten we naar de 
gate lopen die aan de andere kant 
van Schiphol was. 

Om 12 uur (nederlandse tijd) 
vertrok het vliegtuig en na 
ongeveer 8 uur in het vliegtuig was 

het tijd voor een van de 
spannendste momenten van 
de reis: door de douane van 
Kenya airport in Nairobi 
komen zonder 
teruggestuurd te worden. 

na een wirwar aan papieren 
en een temperatuur check 
was het gelukt. Iedereen is 

door de douane gekomen. 

 
Om ongeveer 12 PM. Keniaanse tijd waren we aangekomen 
bij het CHAK guesthouse in Nairobi en hielden we een korte 
avondsluiting en konden we eindelijk naar bed. 



 

Dinsdag 23-11-21 

 
Rond 8 AM verzamelde iedereen voor het ontbijt in de eetzaal 
en rond 9 AM werden alle koffers in de auto's en op het dak 
van de twee Landcruisers geladen. 

Na een lange rit over vooral "asfalt" wegen en een paar 
tussenstops zoals een 
uitzichtplek over de vallei 
met een paar bekende 
bergen in Kenia waren we 
aangekomen bij de Masai 
Mara tentenkamp. Het is 
een mooie plek met veel 
natuur en een aantal luxe 
tenten verspreid over het 

terrein. Elke tent was 
voorzien van 1 of 2 
bedden, een 
muskietennet, een 
douche en een wc. 

Na al onze spullen in 
onze tent geplaatst te 
hebben, gingen we 

langs een Masaidorpje waar we een 
manier te zien kregen hoe een stam 
een traditionele welkomstdans 
uitvoert. Ook kregen we te zien hoe 
de huizen waar ze in leven er van 
binnen uitzien en hoe ze vuur 

maakten zonder aanstekers of lucifers. 



 

Na alles gezien en gehoord te hebben was het weer tijd om 
terug te gaan naar de overnachtingsplek en daar een kopje 
koffie/thee/chocomelk te drinken en even van de rust te 
genieten voordat het tijd was voor het avondeten. 

 
Na het avondeten konden we allemaal naar bed vanwege de 
erg lange dag. 



 

Woensdag 24-11-21 

 
Het was vroeg opstaan vandaag: 6 AM Keniaanse tijd voor 
een goed ontbijt voor vandaag want  op de planning staat een 
autosafari door een wildpark. 

In het wildpark is de big five te zien: de olifant, de waterbuffel, 
de leeuw, de luipaard en als laatste de neushoorn. Verder 
hadden we ook nog een paar andere mooie dieren gezien 
zoals nijlpaarden en krokodillen en etc.. 

Het was een lange dag van 12 uur in het wildpark en daardoor 
waren sommigen erg moe en wilden de avondsluiting die nog 
kwam aan het einde van de avond graag kort houden. 

Rond een uur of 9 was het zover, eindelijk 
konden we slapen 



 

Donderdag 25-11-21 

 
Ook vandaag was het weer vroeg op, 6 AM werden alle koffers 
verzameld bij de auto voordat deze boven op het dak van de 
twee Landcruisers geladen werd. 

Om 6:30 was het tijd voor een lekker ontbijt, maar niet voor 
iedereen omdat het broodje van Evert al weg was voordat hij 
het kon eten dankzij een snelle aap. 

 
Nadat iedereen klaar was met eten konden we in de auto en 
vertrokken we om 7 AM naar Homa Bay. 

De route zou weer zwaar zijn, mede door een deel van de weg 
dat offroad was en de lengte van de rit en we zouden door 2 
wildparken gaan. Uiteindelijk 
had het 7 uur geduurd met een 
korte tussenstop om de benen 
te strekken voordat we net voor 
de planning van 2 PM 
aangekomen waren bij het 
mooie Homa Bay aan de baai 
van het Victoriameer. 

Na aankomst konden we 

meteen gaan beginnen aan het eten, 
maar sommige waren meer op jacht 
naar een (net zo belangrijke) wificode. 

Een deel van de groep was na een 
lange autorit nog in voor een kleine 
boottocht langs een stukje van de baai 
van het Victoriameer. Met de boottocht 
gingen we langs een drijvend eiland 



 

van planten, maar dat groeide 
ook door in oppervlakte en we 
keken bij een plek waar 
nijlpaarden zitten. Ze waren 
lastig te zien maar met de 
verrekijker lukte dat wel. 



 

Vrijdag 26-11-21 

 
Na een heerlijk, maar wel warm nachtje in een lekker bed 
geslapen te hebben zijn we met z'n allen rond half 8 een luxe 
Keniaans ontbijt gaan nuttigen. Voor het eten kan gekozen 
worden uit: brood, gebakken ei (gebakken naar voorkeur), 
worstjes, gebakken spek, gebakken aardappels, zoete 
aardappelen en er was ook beleg voor op brood zoals boter, 
jam en nog iets wat ik niet weet wat het was. Verder konden 
we nog genieten van: een lekker bakje koffie, thee, mixed thee 
dat leek op melk met een smaakje, vers geperst mangosap of 
avocado sap. 

Rond 8/8.30 konden alle koffers in en opgeladen worden op de 
Landcruisers voordat we konden vertrekken uit het luxe verblijf 

in Homa Bay. na een korte 
tankstop vertrokken we naar 
het (thuis-)verblijf (van Anton 
en Els) in Eldoret. 

Na een lange rit hebben we 
een lunchmoment gehad op 
zo'n 5 minuten van het 
verblijf in Eldoret. Tijdens 
deze bijzondere lichte lunch 
hebben een aantal van ons 

een nieuwe snack geprobeerd die 
meteen fan ervan geworden zijn, 
namelijk samosa's.  

Een samosa is een soort 
driehoekige loempia maar dan met 
een vleesvulling. en geloof mij 
(Evert), ze zijn echt lekker en  



 

meer dan genoeg om alleen al daarvoor 
naar Kenia te komen. 

Rond 2 PM waren we aangekomen in het 
R.C.E.A. verblijf en konden de koffers 
weer uitgeladen worden. 

 
Vanwege de lange ritten die we de 

laatste dagen hebben gehad, was er voor vandaag een 
rustmoment ingepland voor iedereen die moe was geworden. 
Er zijn een paar van de groep nog even meegegaan met Max 
en Joseph (de beste chauffeurs) voor wat boodschappen voor 
de komende dagen zoals water en handschoenen voor de 
komende activiteiten. 

De rest van de groep heeft de tijd gebruikt om lekker op bed 
tot rust te komen of lekker van het wifi te genieten. 

Het avondeten was zo rond een uur of 7 PM met aansluitend 
de dagsluiting. 



 

zaterdag 27-11-21 

 
We zijn de dag vroeg begonnen omdat we een lange reis voor 
de boeg hadden. Om 6 AM was het etenstijd omdat om 7 AM 
zouden vertrekken en gepland om 6 PM aan te komen in 
Lokichar. 

Met een paar tussenstops voor de wc, tanken en eten is het 
gelukt om 2 uur voor de planning 
aan te komen op onze 
overnachtingsplek in Lokichar. 
Dat dit lukt was mede omdat er 
een nieuwe brug was geplaatst 
en 99% van de route naar de 
overnachtingsplek geasfalteerd 
is wat de vorige reis (2019) zeker 
niet het geval was. 

Na een lange dag hebben we een mooie tijd gekregen om 
lekker uit te kunnen rusten totdat het eten klaargemaakt was. 

Rond 8 uur konden we aan het 
avondeten beginnen en sloten 
de dag af met een avondsluiting 
die tot half 10 duurde. 



 

Zondag 28-11-21 

 
Vandaag is de ‘rustdag’ 
begonnen met een ontbijt om 
8 AM, na het ontbijt gingen 
we om 9 AM naar een 
kerkdienst toe bij een kerk 
die in 2018 gebouwd is door 
een jongerengroep vanuit 
Barneveld met de Keniareis. 

De kerkdienst was erg mooi om mee te maken omdat iedereen 
van ver weg kwam uit omliggende dorpen en er veel energie 
vrij kwam. Dit was terug te zien en horen in de liederen die 
(wel erg) luid gezongen werden en er veel gedanst werd. 

Na de kerkdienst zijn we even gaan eten en zijn een paar van 
de groep thuisgebracht waarnaar de rest een ziekenhuisje 
bezochten. 

Na het ziekenhuisbezoek had iedereen een rustmoment 
waarna het om 7.30 PM etenstijd was 
en na het eten werd nog de 
dagsluiting gehouden waarna 
iedereen dan lekker kon gaan slapen. 



 

Maandag 29-11-21 

 
We zijn de dag vroeg begonnen om 6 AM, we hadden 
ongeveer een half uur om alle spullen in te pakken en in de 
auto's te laden omdat vandaag weer een dag is waarop we 
bijna alleen maar reizen. Na een paar vertragingen (en de 
vergeten sleutels in te leveren) gingen we op weg. 

Na 1,5 uur reizen hebben we 
ontbeten in Kainuk met een simpel 
ontbijt van dikke pannenkoeken met 
een kopje koffie of thee. 

Na het ontbijt was een lange reis 
voor de boeg met de lunch rond 
12.30 PM bij Moses Wanjala. 

 
 

Moses wilde in 2017 naar Nederland 
komen, maar dat is toen niet gelukt. 
Misschien in 2022 en inmiddels is hij 
geholpen met schoolgeld voor zijn 
zoon en uitbreiding van zijn huisje. 
 
 
Na de lunch was het weer zover, het 

laatste stuk rijden om weer in Eldoret aan te komen waarna 
het weer avondeten was rond 7.30 PM. 

Na het avondeten hebben weer een dagsluiting gehouden en 
kon iedereen weer lekker in bed kruipen of nog even van het 
Wifi te genieten. 



 

Dinsdag 30-11-21 

 
Na een relaxte ochtend vanwege het lekker kunnen uitslapen 
hebben we vrij kunnen ontbijten tussen 7 en half 9 om daarna 
een gedeeld programma te volgen.  

Er was ook vrijheid om te kiezen wat gevolgd kon worden. 

Vanaf 8.30 AM was er een morning 
devotion gevolgd door een kort 
bezoek bij het hoofdkantoor van de 
kerk.(Anton achter zijn oude bureau)  

Dan was er om 9:30 AM een bezoek 
aan het bedrijf dat de waterputten wil 
boren en installeren gevolgd met 

een bezoek aan een waterput die eerder 
dit jaar gesponsord werd, en als laatste 
was er om 10 AM een bezoek aan een 
school waar we ook wat speelgoed en 
etc... gedoneerd hebben. 

Na het ochtendprogramma was er een 
kort moment dat we souvenirs konden 

kopen bij een 
toeristen-plekje in 
Eldoret. 

Na heel veel 
uitzoeken en (stevig) onderhandelen (voor sommigen) zijn we 
snel doorgegaan naar Birgitte en Soren Pedersen.  



Birgitte en Soren zijn Denen die al 30 jaar in kenia wonen. Zij 
zijn de missionaries die stalen constructies van de kerk vooraf  

maken en deze dan naar de plek brengen waar wij de kerk 
gaan bouwen. In de 30 jaar dat zij in kenia wonen, zijn ze 
tegen vele problemen aangelopen. Een paar van die 
problemen waren bijvoorbeeld:  

Bedrijf gerelateerd: 

- Het mogen bouwen van een "fabriek" in de "achtertuin" waar 
eigenlijk alleen een woonvergunning voor staat. De vergunning 
is wel te regelen, maar daar zit meerdere jaren werk aan. 

- Het regelen van vervoersmiddelen (en onderhoud ervan) 
voor alle delen van de stalen constructie van de kerk, waarbij 
een speciale vergunning nodig is om de lange delen te mogen 
vervoeren. 

- Betrouwbare en vakkundige werknemers zien te vinden en 
deze ook binnen te houden. Dit is mede omdat er vaak 
onderdelen of spullen gestolen werd. 

 
Na een rondleiding door de fabriek en uitleg van de problemen 
en alle verhalen van de openbaringen die Soren heeft gehad 
in de 30 jaar tijd, hebben we lekker gegeten bij hun thuis en 
zijn we weer in het guesthouse in Eldoret aangekomen en 
hebben we nog een korte avondsluiting gehouden waarna we 

lekker konden gaan slapen. 



 

Woensdag 1-12-21 

 
We begonnen de dag met een ontbijt van brood met gebakken 
ei (Spaanse omelet) en mangosap of thee/koffie vanaf 7 AM. 

Op de planning van vandaag staat het langverwachte bouwen 
van de kerk. Rond een uur of 8 AM vertrokken we naar de plek 
waar deze kerk gebouwd wordt: Nyalilbei in Chepkigen Parish. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

Stappenplan voor het bouwen van een kerkgebouw: 

 
1.a. maak het terrein vrij van hekken, palen, planten, etc... en 
vul de gaten die in de grond achterblijven! 

 
1.b. bereid het kleine spul voor zoals de haken die de 
dakpanelen vasthouden op het stalen geraamte en de verf om 
het roesten in de grond tegen te gaan. 

 
2. zet de omlijning van waar het gebouw komt te staan neer en 
meet deze uit dat de muren gelijk aan elkaar komen te staan 
en recht. 

 
3. meet uit waar de palen komen te staan in de grond en graaf 
deze gaten tot een bepaalde diepte uit. 

 
4. stel de boog van de spanten samen door de delen op de 

juiste plek aan elkaar te monteren. 



 

5.a. Hijs de spanten omhoog, zet ze met 
behulp van een touwtje en een loden 
pendulum loodrecht neer, en zet de 
hoekbalken ertegen aan voor meer 
horizontale stevigheid 

 
5.b. Maak het cement aan door een zak cement 
met stenen en zand te mixen 

 
5.c. controleer of de spanten waterpas staan 

met een slang met water  

 
6. vul de gegraven gaten met het 
cementmix en een paar grote stenen voor 
wat meer stevigheid 

 
7. Herhaal stap 4, 5 en 6 nog twee keer en 
controleer of deze ook waterpas staan met 

de andere spanten 

 
8. laat het cementmix een nacht uitharden 

 
9. klim in de constructie en plaats de dakbalken zodat de 3 

losse spanten één geheel worden 

 
10. Monteer de dakbedekking met de 
pinnen die bij stap 1.b. al zijn 
klaargemaakt. 

 
Gefeliciteerd, nu kan de kerk al gebruikt gaan worden. 

Nu is er een keuze dat de stenen muren geplaatst kunnen 
worden, maar bij sommige kerken is dat al sinds 2012 nog  



 

niet gedaan en bij andere is het hetzelfde jaar nog klaar. Zodra 
de stenen muren geplaatst zijn kan de betonnen vloer gelegd 
worden en de muren binnen en buiten nog geverfd worden. 

-----------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

 
Aan het einde van de dag zijn we rond stap 7 gekomen van 
het kerkbouw-stappenplan waarna we in twee groepen om 
verschillende tijden vertrokken naar de overnachtingsplek in 
Eldoret. 

Onderweg met de eerste groep die eerder vertrok en om 7 PM 
bij de eindbestemming aankwam, werd er nog wat vers fruit 
gehaald zodat we een lekkere fruitschaal/bowl kregen bij het 
avondeten. De tweede groep is nog wat langer doorgegaan 
met het bouwen van de kerk omdat zij het nog niet zat waren. 

Rond de zonsondergang was iedereen weer in het guesthouse 
voor het avondeten en de dagsluiting. 



 

Donderdag 2-12-21 

 
De dag begon rond een uur of 7-8 met 
het ontbijt, na het ontbijt (9 AM) vertrok 
een deel van de groep naar het centrum 
van Eldoret om daar de verschillende 
markten te bezoeken zoals de kleedjes 
en de fruitmarkt om wat dingen te kopen 

voor bijvoorbeeld de picknick bij het 
guesthouse in de middag. Met de auto 
gingen de rest van de groep naar 2 
plekken: één van de plekken was het 
zwembad in Eldoret. Zij wilden graag de 
kans benutten om te gaan zwemmen. De 

rest van de tweede groep had afgesproken met de eerste 
groep die te voet was om bij een bepaalde plek samen te 
komen en zo beiden markten te bezoeken. 

Na het bezoeken van de markten hebben we een korte snack 
gegeten bij de oude vertrouwde bakker die we traditioneel 

bezoeken tijdens de reizen. Na de 
bakker ging een deel van de groep weer 
terug naar het verblijf met de tuk-tuk 
terwijl de rest nog wat boodschappen 
deed bij de super voordat ook die weer 
met de tuk-tuk terug gingen naar ons 

inmiddels vertrouwde guesthouse. 



 

Na de picknick met het heerlijke fruit waren we 
rond 2 PM vertrokken naar het heerlijk rustige 
overnachtingsplek in het Rondo Retreat Centre 
dat midden in het Kakamega regenwoud ligt. 
Daar konden we lekker uitrusten tot een uur of 
7 waarna we heerlijk konden smullen van het 
lekkere eten dat ons werd voorgeschoteld: een 

broodje met boter met gemixte soep als voorgerecht, rijst met 
boontjes met een soort kool en rundvlees met een sausje als 
hoofdgerecht een citroenpudding/cakeje als toetje. Het was 
echt heerlijk. 

De dagsluiting werd gehouden in het huisje dat we volledig 
voor onszelf hadden want er waren ook nog andere gasten en 
leden van onze groep die in de andere huizen verbleven. 

  



 

Vrijdag 3-12-21 

 
Vandaag begon de dag heerlijk rustig om 8 AM met het ontbijt. 
Voor het ontbijt hadden we lekker geroosterde broodjes met 
boter en jam maar je kon ook kiezen voor gebakken ei 
(verschillende soorten) en worstjes en spek. 

Rond 9 AM was het zover, de grootste deel van de groep ging 
de beruchte, maar mooie route 
lopen door het regenwoud. De 
route duurt ongeveer 5 uur (op het 
bord 4) en brengt je langs een 
smalle en gladde weg naar de 
mooie rivier genaamd de Yala 
River. De rivier zit op ongeveer de 
helft van de route en daar kan ook 

even uitgerust worden voordat de route weer terug gaat naar 
het Rondo Retreat Centre. 

Voor degene die niet gingen was het een lekker rustmoment 
om van de natuur bij de huizen te genieten of kon er een korte 
wandeling gemaakt worden naar de visvijver die vrij en 

"makkelijk" te bezoeken is. 

Rond 2 PM was het tijd voor de lunch 
waar we lekkere aardappelschotel 
kregen. Daarna was het weer een vrij 
te besteden tijd met middagdutjes. 

Rond 5 PM hielden we de 
avondsluiting in de kapel op het 

terrein van Rondo waarna we weer lekker konden genieten 
van het avondeten. 



 

Met het avondeten hadden we een bloemkoolsoep als 
voorgerecht met als hoofdgerecht een kippenpoot met 
boontjes en aardappels met een harde buitenkant en als toetje 
een chocolademousse met mangostukjes. 

Na het eten was er nog een momentje van koffiedrinken in de 
huiskamer van het huisje. 



 

 
Zaterdag 4-12-21 

 
De dag begon zoals gewoonlijk in Kakamega rond 8 AM met 
een ontbijt, behalve voor twee omdat zij iets speciaals in de 
planning hadden. Namelijk een sunrise walk. Voor deze 

activiteit moesten ze om 5.30 AM bij 
de receptie staan om met een gids 
de wandeling te maken door het 
regenwoud naar de top van de 
heuvel. Rond 11 AM kregen we een 
lekker kopje koffie of thee en rond 1 
PM konden we lekker aan het 
middageten beginnen. 

Rond 2 PM was het zover, even afscheid nemen van het luxe 
oord en weer onderweg terug naar Eldoret. 

 
7 PM was het avondeten waarna we weer een dagsluiting 
hielden voor het naar bed gaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

zondag 5 december 
Vanmorgen eerst wezen testen. Ook voor de terugreis is een 
PCR-test nodig. Max heeft het allemaal geregeld. Het testen 
verliep vlot, hopen op een negatieve uitslag!  
Vandaag naar de nieuwe kerk. We kregen al foto’s dat het dak 
erop zit. Toch benieuwd hoe het geworden is. Na ruim een uur 
rijden kwamen we rond 10 uur aan bij de kerk. De stoelen 
stonden grotendeels klaar. Er werden nog stoelen aangevoerd 
achter op de fiets of door jochies boven hun hoofd. We 
mochten plaatsnemen. Het ging wel weer op z’n Keniaans, dat 
wil zeggen: tijd is niet belangrijk. Er waren predikanten 
uitgenodigd en ook andere belangrijke mensen.  
 

 
 
 
Die konden allemaal een woordje spreken, de één was langer 
van stof dan een ander maar het kostte toch zeeën van tijd. 
Tussendoor kinderzangkoortjes, muziek en zang en dans. 
Luidsprekers op volle sterkte! Alleen een microfoon was niet 
voldoende, de luidsprekers vermenigvuldigden het geluid! Veel 
Keniaans, vaak vertolkt in Keniaans-Engels, echter voor mij 
vrijwel niet verstaanbaar. Uur na uur!  
 



Tegen twee uur leek er een einde te komen 
aan de dienst. We hadden de preek gehad en 
men leek te willen beëindigen. Maar het was 
natuurlijk een feestelijke opening. En daar 
hoort taart bij! Onder luide muziek, versterkt 
door sirene werd de taart in optocht en dans 
‘binnen’ gebracht. Door vooraanstaande 
voorgangers aangesneden en rondgedeeld. 
Ja, heel feestelijk allemaal, maar ik was wel 
blij toen het toch echt voorbij was en we in het 
voormalige, piepkleine kerkgebouwtje een 
lunch kregen aangeboden. Al met al duurde 

het 5 uur! Maar zo 
mooi om dit te 
mogen meemaken! 
Te zien wat een 
grote kerk en de 
daarbij behorende 
kerkgang voor hen 
betekent! Prachtig! 
 
 
 

Daarna gingen we op bezoek bij Happy Rock, een 
kindertehuis, weeshuis en opvangcentrum. Kinderen moet bij 
oppasouders worden ondergebracht.  
Voor deze gelegenheid waren de kinderen allemaal bijeen in 
de tuin van één van hen. Els deelde speelgoed uit, autootjes 
en tractortjes en zo en ook enkele spelletjes. Ze waren er blij 
mee. Na een hartelijk afscheid vertrokken we naar het 
guesthouse.  
Na het avondeten en de dagsluiting nog een klein beetje 
sinterklaasviering met pepernoten.  Op tijd naar de kamer. Een 
fijne bijkomstigheid: wifi, ook op de kamer! Dus het wifibankje 
was overbodig. 



 
 
 
 
Maandag 6 december 
Voor vandaag verschillende mogelijkheden: 
Plateau Hospital met waterpomp installatie 
Shoppen of zwemmen en de vrouwengevangenis bezoeken 
Ik heb gekozen voor het ziekenhuisje want ik wilde de 
waterpompinstallatie graag zien. 

 
Het was een leerzame dag!  
Het ziekenhuisje deed vertrouwd aan. 
Bijzonder was wel dat Marry ook kwam. Ik 
heb haar eerder ontmoet, zij is met een 
Keniaan getrouwd en heeft twee aangenomen 
kinderen. Ik ben eerder ook bij haar op 
bezoek geweest. Ze verkocht toen ook 
kralenkettingen voor hiv-bestrijding. Die draag ik nog altijd. Ze 
werkte ook in het ziekenhuisje. Het was ontroerend om te 
mogen zien hoe blij ze zijn met het water! Zo maar de kraan 
open en volop water! Zo vreselijk nodig in een ziekenhuis! 

Waar water is, is leven, en waar 
leven is, is hoop! “Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan”! 
 
 



Het was een fijn en waardevol 
bezoek dat ons raakte. Deze 
eenvoud, gebrek aan middelen 
maar toch een goede verzorging 
geven.  
 

We hebben 
3 
pasgeboren 
baby’s bewonderd, ik vond het jammer 
dat we aan hen geen cadeautje konden 
geven, zoals de vorige keren. We konden 
bijna geen extra bagage meenemen in 

het vliegtuig en dat heb ik wel gemist. 
 
Maar mooi om te zien dat er goed gezorgd werd voor hen.  
 
Daarna de vrouwengevangenis. Weer een andere ervaring. 
We werden ontvangen op het buitenterrein. Ik telde zo’n 75 
vrouwen. De meesten in gestreepte jurken, maar aan hun 
kleding kon men zien hoe zwaar hun straffen waren. Er 
mochten geen foto’s gemaakt worden, tassen en zo moesten 
bij de ingang worden achtergelaten.  
Zij zongen voor ons en vonden het duidelijk fijn dat we er 
waren. Joost hield een mooie toespraak wat erg gewaardeerd 
werd. Daarna zongen we hen “Dat ’s Heren zegen op u daal’ 
toe. Onder de indruk zijn we vertrokken.  
In de middag krijgt Max de uitslag van de test. Allemaal 
negatief! Gelukkig, we mogen morgen samen naar huis! 
Niemand hoeft achter te blijven! 
Daarna is er nog een groepje wezen shoppen o.a. stof gekocht 
om thuis wat leuks van te maken en weer met de tuk-tuk terug. 
Dan is het alweer onze laatste avond! Traditie getrouw naar de 
Chinees. Erg leuk en heel lekker!  

 



 
Dinsdag 7 december 

7.00 uur ontbijt en om 8.00 in de bus voor de lange rit naar 

Nairobi. Onderweg geluncht en op de evenaar een 

tussenstopje gemaakt en naar de souveniermarkt in Nakuru. 

Daar een uurtje rondgestruind en souveniers gekocht. 

Afdingen was de kunst! We deden ons best, de een lukte het 

beter dan de ander. Toen dan echt richting vliegveld. We 

reden langs de sloppenwijken, daar zijn we deze keer niet 

geweest maar ook vanuit de verte maakte het indruk.  

Voor we naar het vliegveld gingen nog eerst samen wat 

gebruikt. Bij het vliegveld aangekomen afscheid van Max en 

Josef. Twee weken lang onze trouwe chauffeurs en 

begeleiders geweest. Dat geeft een hechte band! Toen 

aangesloten bij de lange rij wachtenden. Wel drie kwartier voor 

we naar binnen konden. Wordt er vrijwel niet meer gereisd? 

Het tegendeel hebben we wel gezien, zowel bij het gaan als 

terugkomen. Ook binnen is het druk en door de vele nodige 

papieren duurt het allemaal vrij lang. Maar we komen er goed 

doorheen. Verder verloopt de reis voorspoedig en in de vroege 

morgen komen we op Schiphol aan. Dat verloopt allemaal vlot 

en voor we het weten staan we bij de uitgang. Er wordt 

hartelijk afscheid genomen van Frank en Gerrie en Henk. Leuk 

om Lydia nog te ontmoeten die Henk af komt halen. Ook 

Simon verdwijnt naar het station. Die zien we misschien nog 

wel bij Rehoboth. Een telefoontje naar Jan en we vernemen 

dat hij al bij uitgang 3 staat. Ver voor de afgesproken tijd! Heel 

fijn. Alle koffers ingeladen en dan rijdend over een gladde 

asfaltweg naar Barneveld waar we om goed half negen al 

aankomen na een terugreis van 26 uur! Simon is er al om zijn 



koffer op te halen. Hier een hartelijk afscheid en daarna brengt 

Jan Lia en André en Joost nog naar huis. Einde van een 

prachtige reis die heel veel indrukken heeft gegeven. 

Wat niet vermeld is in dit verslag is het onderwerp van onze 

dagsluitingen. Het bijbelboek Filippenzen staat centraal. 

Gaandeweg lopen we het bijbelboek door en krijgen we inzicht 

in het leven van Paulus, die in de gevangenis deze brief aan 

de Filippenzen geschreven heeft. Juist in een land als Kenia 

krijgen zijn woorden meer betekenis.  

Waarin verschilt ons christelijk leven? Moeilijk om dat onder 

woorden te brengen. Persoonlijk denk ik vooral meer 

vrijmoedigheid. Durven uit te komen dat je christen bent , 

ongeacht tot welke kerk je behoort. En dit is ook waar Paulus 

toe oproept en wat in onze gesprekken ook wel werd 

benoemd.  

Verder benadrukt Paulus vooral de blijdschap in het geloof. 

Een blijdschap die alles doordrenkt. Onzekerheid om het 

bestaan, verdrukking, lijden. Wij verschuilen ons vaak achter 

een schijnveiligheid. Ons inkomen, bezit, huisvesting en 

voldoende te eten. Als die zekerheden wegvallen wat blijft ons 

dan over? Paulus roept op om eensgezind te zijn, elkaar lief te 

hebben . Niets uit eigenbelang te doen maar de ander 

uitnemender te achten dan je zelf. Dit zie je ook terug in de 

kleine gemeenschappen die we bezocht hebben. Is ook een 

voorwaarde om te kunnen functioneren in het groter geheel. 

Maar dit na te leven omdat God het van ons vraagt geeft een 

diepe vreugde die alleen menselijke maatstaven niet geven. 

En die vreugde benadrukt Paulus door het hele bijbelboek 

Filippenzen, een blijdschap, die alleen het geloof geven kan en 

door de Geest ons geschonken wordt. Een blijdschap die altijd 



geoorloofd is, ook als alles tegenzit, omdat het een blijdschap 

is in de Heere. Hij is altijd nabij! Hij alleen kan vrede geven in 

ons hart. En daar mogen we om bidden en voor danken.  

Deze overdenkingen brachten ons dichter bij de mensen en 

kerken die we mochten bezoeken. Dagelijks leerden we van 

hen. Ook hierdoor konden we hun kerkgang beter begrijpen. 

Hun dagen zijn van 7 – 7 uur, in die tijd moet alles gebeuren 

want om 7 uur is het weer donker en moeilijk naar buiten te 

gaan. Alle dagen is het ook hard werken om te kunnen eten. 

Maar de zondag…? Dat is een feestdag! Dan is er een 

kerkdienst waar je elkaar ontmoet. Daar ben je samen blij en 

doe je dingen samen. Samen zingen en samen dansen en 

samen muziek maken! Nee, zij hebben geen disco waar je uit 

je dak kunt gaan. Ondenkbaar! Maar de zondag is iets van hen 

samen. Dan mogen ze zingen en dansen om God te loven en 

te prijzen. En wees eerlijk, waar word je gelukkiger van?  Dit 

geeft een diepe vreugde die je niet in een disco vindt, hoe leuk 

dat ook allemaal lijkt. Voor God ben je allemaal gelijk, hoef je 

je niet mooier voor te doen dan je bent. Hij ziet het hart aan! 

Wijst jou niet af maar is er voor je. In Hem mag je altijd blij zijn, 

altijd!  

Iets hiervan hebben we mogen meebeleven. Daardoor is er 

meer begrip gekomen. Kijken we ook anders tegen onze 

feestjes aan. Ik hoop dat dit nog heel lang mag nawerken!  

Wij mochten allen behouden weer terugkomen. Hebben daar 

ook vurig om gebeden. Nu is het tijd van danken geworden. 

Danken voor alles wat we hebben mogen zien en mee 

beleven. Danken om onze verbondenheid met deze mensen 

die ons hebben laten zien dat de kern van het leven niet om 

bezit draait, maar om het bestaan in Hem. Ook deze brief van 



Paulus heeft daar aan bijgedragen. Zo mooi om elke avond 

daarmee, mèt elkaar, mee bezig te zijn. 


