
Reisverslag Kenia 2022 

Maandag 1 augustus vertrokken we om 03.00 uur met zes personen en 12 koffers in de bus van 

De Rudolphstichting naar Schiphol. Dankzij Ans Kas en haar betrokkenheid op Kenia werd deze bus 

gesponsord. Jan van Hof als trouw gemeentelid wilde graag onze chauffeur zijn naar en van Schiphol. 

Alles pro DEO, voor de HEER, dat herhalen we telkens weer…! Hij laat alles meewerken ten goede…! 

De wachttijd op Schiphol was inderdaad lang, maar gelukkig niet zo stressvol als verwacht. Lufthansa 

heeft ons via Frankfurt veilig in Nairobi gebracht. Het verblijf in CHAK Guesthouse was als vanouds. 

  

Dinsdag 2 augustus vertrokken we in de Landcruiser van Max Muge richting Eldoret met zijn dochter 

Michelle naast hem voorin. De scholen gaan dicht tot nader bericht vanwege de verkiezingen op 9/8. 

Bij de bekende tussenstop in Naivasha ontmoeten we Joël en Simone, die al ruim een week reizen 

door Kenia. Bij het passeren van de evenaar stappen we even uit en gaan op de foto. We komen ruim 

voor donker in Eldoret aan bij het voor ons vertrouwde RCEA Conference and Training Centre. Onze 

kamers op de tweede verdieping zijn een studio geworden (Eternal World Television Network RCEA). 

Woensdag 3 augustus bezochten we het RCEA Mission Hospital Plateau en werden daar rondgeleid 

door de clinical officer omdat de administrator Jaïrus Serser met verlof was. Elk bezoek zien we weer 

vooruitgang (Röntgenapparatuur in een bijgebouw, een operatiekamer, een mortuarium, de nieuwe 

watervoorziening met zonnepanelen die genoeg energie leveren om het hele hospital van stroom te 

voorzien). Bij een volgend bezoek hopen we dat er voldoende middelen zijn voor nieuwe golfplaten. 

We reden direct door naar de vrouwengevangenis waar Els samen met pastor Stella een bijzondere 

fellowship vorm geven met aan het eind de overhandiging van de meegebrachte/gekochte artikelen. 

 

Kofferoverdracht ziekenhuis Plateau   waterproject Plateau 



 

  
Donderdag 4 augustus vertrokken we naar de gemeente Ebenezer in de Moiben parish om daar een 

kerk te bouwen waar Rev. Smuck Shiverenje sinds een jaar werkzaam is. Het werd een blij weerzien, 

vooral omdat hij onze kinderen nog goed kent van zijn verblijf in Nederland (2015) en andere reizen. 

Het bouwen ging zeer voorspoedig want de gaten waren al gegraven, de spanten waren al geverfd en 

stonden al overeind. Dus deze dag begon met beton storten, ladders maken en voorzichtig klauteren 

om op het dak te komen voor de eerste golfplaten. De gastvrijheid van de familie Vincent Kiprop was 

hartverwarmend en wat een voorrecht om daar een nachtje te slapen zodat we echte gasten waren. 

  

Vrijdag 5 augustus begon heel rustig omdat de regen in de nacht alles nat gemaakt had, dus eerst 

was de zon nodig om het materiaal droog en veilig te maken zodat ze weer op het dak verder gingen. 

Tijdens de bouw kwam nog een verkiezingskaravaan langs en er werd ook gewandeld in de omgeving 

om wat meer sfeer te proeven bij de lokale bevolking. Het was jammer dat de schoolkinderen niet op 

de compound aanwezig waren anders was er nog veel meer afleiding geweest en uitwisseling van de 

nodige liederen en spelletjes. Nu hebben we slechts “Een rivier vol van vrede” geïntroduceerd. Toch 

wel met enige voldoening zijn we teruggekeerd om hier zondag terug te komen voor een eredienst. 

 



Zaterdag 6 augustus werd een dag van ontspanning zoeken in Eldoret. Shoppen, waterval bezoeken, 

koffiedrinken bij Bakers yard om uiteindelijk bij de Eldoret Club te lunchen en te zwemmen (Anton en 

Els waren woensdag ook al bij Poa’s place gaan zwemmen). Maria en Tim komen om 15.20 uur aan 

op het vliegveld van Eldoret na hun Madagaskar vakantie en worden door paps en mams opgehaald. 

Nu zijn we dan eindelijk compleet…, wat een unieke ervaring om zo met 10 personen samen te zijn. 

De groep uit Schoonhoven o.l.v. broer Arjan en schoonzus Geerilda arriveren om 18.00 uur met 28 

personen in het Guesthouse, wij ontvluchten even later het lawaai en gaan genieten bij de Chinees. 

  

Zondag 7 augustus vertrokken we om 09.00 uur richting Ebenezer om daar vanaf 10.00 uur de kerk 

te bezoeken die daar een week geleden nog niet stond. Het werd een feestelijke dienst omdat heel 

de parish uitgenodigd was en dat zijn totaal elf lokale gemeenten die ook allen een werker in dienst 

hebben. Mooi om te zien hoe mensen hun verantwoordelijkheid verstaan en voldoende geven om de 

werkers van hun salaris te voorzien. Na de lunch vertrokken we om 14.00 uur richting Eldoret om 

daar onze vorige woning te bezoeken. Dat werd een bijzonder moment met mooie herinneringen na 

18 jaar. ’s Avonds heeft Anton de groep uit Schoonhoven bijgepraat over de cultuur/werk in Kenia. 

 

Maandag 8 augustus was er ‘s morgens nog tijd om boodschappen te doen, na de lunch vertrokken 

we richting Mount Elgon om daar drie dagen ons te verbergen in het National wildpark. We werden 

bij de gate al door de apen verwelkomd en installeerden ons in het guesthouse en de banda’s. Rond 

onze huisjes liepen nog veel dieren. Wat gaaf om drie nachten in het wildlife reservaat te vertoeven. 

Hier kregen we ook de rust en ontspanning om te lezen, gesprekken te voeren en elkaar te bevragen 

op de meest uiteenlopende onderwerpen. Ondertussen maakt Kenia zich op voor de verkiezingsdag. 



Dinsdag 9 augustus de 55e verjaardag van Violet die een dag eerder al gefeliciteerd werd omdat we 

drie dagen geen Wi-Fi hebben in Mt. Elgon. ’s Morgens hebben we geoefend of we een steile klim 

konden maken (voor de volgende dag). ’s Middags een mooie tocht naar de ‘babooncliff-viewpoint’ 

om de olifanten te spotten, maar helaas is dat niet gelukt. Daarna naar de onderaardse grotten. Een 

mooie wandeling met zaklampen naar binnen en daar de traditionele verhalen gehoord over het 

sluiten van huwelijken etc. terwijl de vleermuizen roerloos op hun plek blijven hangen. Deze tocht 

eindigde bij een waterval, maar die stelde weinig voor in verhouding met de waterval bij Eldoret. 

 

Woensdag 10 augustus vertrok in de vroege ochtend een auto vol met energieke jonge mensen om 

een hoge top te beklimmen. Eerst nog twee uurtjes rijden over moeilijk begaanbare wegen en 

daarna de klimtocht maken naar de top op 4222 meter hoogte. Een hele prestatie en moe, maar zeer 

voldaan kwamen ze eind van de middag na nog autopech bij ons huis aan. Maria wilde haar rug dit 

besparen, maar heeft wel met de quad heel wat uren genoten van een andere route door het park.   

Donderdag 11 augustus vertrokken we tijdig richting Kitale om daar evangelist Moses Wanjala Uswa 

te bezoeken. Met dankbaarheid werden we verwelkomd in zijn nieuwe huis dat in 2021 gebouwd is. 

De schoolresultaten van oudste zoon Meekson werden getoond en de toelatingsdocumenten voor 

de Kabarak University in Nakuru.  Vervolgens het verzoek om ondersteuning in de studiekosten voor 

de 4-jarige bacheloropleiding. Na het gebruikelijke voorstelrondje, de vertrouwde tea/coffee/bread, 

wat voor ons de lunch werd, reden we via de mooie bergroute naar het Field study centre in Marich. 

 

Vrijdag 12 augustus bezochten we eerst de Turkwell Dam, waar deze keer de veiligheidseisen met 

een strenge controle gepaard gingen. We mochten zelfs ook geen foto’s maken, dat is ons nog niet 

eerder overkomen. Is dat dan toch vanwege de verkiezingen, vroegen we ons af, maar de logica is er 

niet. Daarna was het wachten op de auto met voedsel die ’s morgen uit Eldoret was vertrokken, maar 

vanwege een lekke band uren vertraging had. Uiteindelijk zijn we met twee boten het stuwmeer over 

gestoken naar Chepokachim. Het in/uitladen en 2 x 45 minuten varen werd een onvergetelijke tocht. 



 

Zaterdag  13 augustus bezochten we in Turkana de gemeente Arumrum waar in 2018 door jongeren 

een kerk gebouwd werd. Prachtig om te zien hoe de lokale leden in 4 jaar de kerk compleet maakten. 

Asaf mocht daar het woord voeren omdat hij de leiding had bij de kerkbouw en koffer overhandigen 

voor de minder bedeelden. Daarna terug naar Lokichar waar een jonge gemeente wacht om ons te 

onthalen met zang en dans, daarna de lunch en aansluitend de fellowship in de oude kerk met deze 

keer een toespraak van Maria. Er werd niet openlijk gesolliciteerd, maar het zijn kandidaat opvolgers. 

Anton bezocht daarna nog RCEA Health Centre om de reis van de Rotary Club Ede voor te bereiden. 

 

Zondag 14 augustus stond Lokoropus op ons programma en na de kerkdienst is de terugreis gepland. 

Vanuit het Riamakori luxury villa guesthouse vertrokken we om exact 10.00 uur te arriveren en daar 

met veel vrolijkheid ontvangen te worden. Drie uur later vertrokken we weer met wat cadeautjes en 

heel veel indrukken rijker. Bijzonder om weer te ervaren hoe groot het verschil is tussen geestelijke 

rijkdom en materiële armoede. De woordverkondiging (2 Pet. 1:5-10) deze dag was door iemand die 

in zijn jonge jaren door ons gesponsord werd om naar school te gaan. God gaat door met Zijn werk…! 

  



 

Ma.15-wo.17 augustus werd het begin van een week met veel reizen en genieten van de natuur in 

zowel het Kakamega regenwoud als het Masai Mara Wildpark. Het Rondo Retreat Centre is al sinds 

1998 voor ons een rustoord waar de stem van God wordt gehoord, zowel in de natuur als Schriftuur. 

Deze keer kreeg Anton Malaria verschijnselen en begon aan een kuur, maar bleef op de been en las 

zijn boek. De kinderen hebben samen de lange wandeling gemaakt naar de Yala rivier en Joël heeft 

30 nieuwe vogels gespot. Spannend wanneer we er weer terug komen, Els hoopt volgend jaar weer. 

 

 

Donderdag 18 augustus vertrokken de kinderen heel vroeg voor de driedaagse Masai Mara, terwijl 

Anton en Els op bezoek gingen bij fam. Odinga om mee te leven na het overlijden van echtgenoot, 

vader en opa Rev. Benson. Het was goed om de familie compleet te zien in het nieuwe huis, maar de 

lege plek van onze goede vriend werd daardoor extra gevoeld. In dankbaarheid werd hij herdacht. 

Een volgend bezoek was bij Rev. Korir die ons liet zien hoe hij begonnen is met de uitbreiding van zijn 

huis. Overal een hartelijk onthaal met eten/drinken en ter afronding een gebed en een groepsfoto. 

 

 



 

Vrijdag 19 augustus stond een bezoek aan Mau Narok gepland waar de familie Kiriswa al ruim 20 jaar 

woont en werkt. De groep uit Schoonhoven heeft daar een pastorie en een kleuterschool gebouwd 

en wij hebben de vorderingen mogen bewonderen. Inmiddels is het een missiepost geworden met 

kerk, waterpomp, huurhuisjes en in de toekomst uitbreiding met dochterkerken. We herdachten hier 

het overlijden van dochter Faith (2021) en werden getroost tijdens de fellowship vanuit Psalm 133. 

De overnachting was minder koud dan verwacht werd en de regen daalde als een zegen op ons neer. 

 

Zaterdag 20 augustus kwamen wij in de loop van de middag weer veilig aan in Eldoret waar op dat 

moment nog een vergadering bezig was van predikanten wat ons de gelegenheid gaf nog wat ‘oude’ 

bekenden te ontmoeten. Om 18.00 uur kwamen ook de kinderen terug van hun safari (helaas geen 

big-five, niet een neushoorn wel een luipaard!) en werd er tijdens de maaltijd het nodige verteld over 

de belevenissen van de afgelopen dagen. Joël en Simone waren naar Nairobi gereden om met de 

nachtvlucht naar Schiphol te gaan. Voor hen begon op maandag helaas de nieuwe werkweek al weer.  

Zondag 21 augustus was het begin van een bijzondere week omdat de verjaardag van Anton gevierd 

werd en daar hebben de kinderen zich enorm voor uitgesloofd met een heel speciaal programma. De 

details zullen we jullie besparen, maar de foto’s laten zien dat het zeer geslaagd was. Op maandag 

vertrokken we richting Mombasa, 7 uur met de auto, 5 uur met de trein en weer 2 uur met de auto. 

Daarna een week aan de kust, dobberen en snorkelen in de Indische oceaan, wandelen en schelpen 

zoeken op het strand, zwembad voor de deur en een barbecue met de beachboys en acrobatenshow.  



  

 

Maandag 29 augustus vertrokken we via een binnenlandse vlucht van Mombasa naar Nairobi en 

vandaar met een nachtvlucht via Frankfurt naar Amsterdam. Daar werden we dinsdagmorgen 30/8 

opgehaald en veilig thuis gebracht door Jan van Hof. Vooral dankbaarheid overheerst als je beseft 

hoe bevoorrecht we zijn om zo’n reis te ondernemen. Als gezin, compleet met aanhang, was het al 

bijzonder om de volwassen kinderen te zien in een land dat hun tweede thuis is. We werden dus ook 

steeds bevraagd wie de eventuele opvolgers zullen zijn, maar daar kwam nog geen antwoord op. Dat 

kan natuurlijk ook iemand zijn die met een volgende reis in 2023 mee wil gaan…! ‘God knows’ wordt 

dan vaak gezegd in Kenia. Inderdaad vertrouwen we dat aan God toe, want wat Hij doet is goed.  


