Stichting Vrienden van het
Kitale Community Advancement Programme

Laan van Zevenhuizen 301, 7323 AV Apeldoorn, 055-5053919
Website: www.kapkitale.com

E-mail: kapfriends@gmail.com

INFORMATIEBRIEF AAN DE VRIENDEN VAN KAP
ACTIE - pagina 3

Kitale, april 2021

Beste lezers,
Veel groeten uit Kitale!
Ik hoop van harte dat jullie het goed en gezond maken, ondanks de narigheid rond COVID.
Zelf zijn we gelukkig gezond en wel, al maakt de derde coronagolf duidelijk meer slachtoffers,
ook in onze naaste omgeving. Daarom is op 26 maart wederom een lockdown afgeroepen. Omdat dit
aanvankelijk ‘per omgaande’ gebeurde zorgde dit voor grote consternatie, zo zijn bijvoorbeeld grote
drommen reizigers gestrand. De per 1 januari weer geopende scholen moesten ook weer dicht - grote
zorgen voor ouders die veel geleend geld aan school hadden besteed. Ook voor onze stafleden Peter
en Shakila zijn de diploma- en Bachelors studies online aangepast of weer uitgesteld. De regels bij de
uitvoering van ons werk zijn weer stevig strenger geworden.
Ondanks corona goede resultaten!
We hebben het afgelopen halfjaar ondanks corona
best veel voor elkaar gekregen. Deze leek tot eind februari
minder hard toe te slaan dan in Europa. Zo konden we met
kleinere groepen, en met alle preventieve maatregelen
toch redelijk goed doorwerken. Jullie trouwe giften hielden
ons hierbij op de been, met speciale vermelding van de
Leidschendam, Voorburg en Rijswijk MOV-groep
Leslocatie in het ontboste Salama zonder deuren en
Vastenactie activiteiten! Zo hebben we aandacht kunnen
ramen: Goed tegen corona!
geven aan de toenemende (politieke) spanningen en
pijnlijke ervaringen op de hellingen van Mount Elgon, door twee trauma/vredes trainingen aldaar. Het
was ook mogelijk om (aangepast) onze groepen voor gemeenschapsbehandeling van
alcohol/drugsverslaafden weer op te starten. Het herstel van de meest hulpbehoevende cliënten
hebben we samen met onze buurt-trainers door individuele
bezoeken op peil kunnen houden. Dit kon dankzij jullie individuele
giften, terwijl de Week Nederlandse Missionaris zorgde voor
aanvullende voedselhulp! Een blij voorbeeld is Johnstone,
genoemd in onze vorige brief: Hij heeft zijn handeltje in
koeienhoofden-soep weer op kunnen starten, en staat er bij hem
thuis dagelijks weer eten op tafel.
Trauma en Vrede Cursus voor Salama Leiders
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Johnstone druk in de weer met zijn
soephandeltje

Johnstone’s soepklanten in de wijk Matisi

De ‘Tiwani Kansarme Meisjes’ hebben hun cursus met een prachtige diplomeringsceremonie
kunnen afsluiten. Bovendien is een nieuwe training van hiv/aids vrijwilligers van start gegaan, en
hebben we intensieve aandacht kunnen geven aan verschillende van de vele ’coronatienerzwangerschappen’. Alles wat we doen begint met corona-educatie, waarmee we bij de weinige
organisaties in de streek horen die dit op gemeenschapsniveau doen.
Ook in Nederland is hard gewerkt aan het bijwerken van onze website, die we heel binnenkort
hopen te lanceren.
Taai
Het afgelopen halfjaar is echter ook taai geweest. Al onze stafleden hebben erg hard
doorgewerkt, ondanks hun soms grote familieproblemen. En de situatie in het land is er niet beter op
geworden, er gebeuren rare dingen. De intensieve politieke campagnes (veelal zonder coronapreventie) roepen spanning op. Ook werd afgelopen februari, ondanks de toch al zware economischeen COVID omstandigheden, plotseling een kwart van Kitale stad in 1 dag tijd platgewalst, en moesten
veel middenstands- en kleine handelaren, vier kerken, drie
benzine stations, bars en bordelen ruimte maken voor de
herontwikkeling van het enorme, oude spoorwegterrein en een
grote weg. Dit ging bovendien niet bepaald netjes – zo hadden
bijvoorbeeld de bedrijven net een (erg groot) voorschot op hun
huur moeten betalen. Straks moet er ook nog een grote kleineman-markt van tweedehands kleding, groente enz. aan geloven.
Velen waren onthutst en probeerden enkele dagen en nachten
Hier waren veel winkeltjes en bedrijven in
koortsachtig om hun boeltje zoveel mogelijk te redden. Het zag
Kitale stad
eruit als oorlogsgebied.
Ook de landelijke toevoer van aidsremmers is momenteel onvoldoende. Artsen zonder Grenzen heeft
zelfs alarm geslagen - een zorgwekkende ontwikkeling.
In KAP zijn wij sinds oktober 2020 wederom erg geplaagd door een corrupte adviseur, sterk
aangeraden door de betalende donor, dit keer voor een programma-evaluatie. Hier hebben wij veel
tijd en energie mee verloren, een belangrijke reden voor mijn stilte.
Fondsenwerven
Het vinden van officiële donoren wordt steeds moeilijker. Degenen die nog ‘in de markt’ zijn
worden inmiddels bedolven onder de vele verzoeken tot ondersteuning. Ook bij KAP hebben we daar
veel last van. Zo weten we voor het jaar na oktober 2021 nog nauwelijks waar onze fondsen vandaan
moeten komen. Er staan op het jaarprogramma bijvoorbeeld 4 cursussen voor HIV/AIDS-vrijwilligers, 2
cursussen voor Verslavingsvrijwilligers, 4 cursussen voor Kansarme Jongeren, 1 nieuwe groep en 2
vervolggroepen van verslavings-gemeenschaps-behandeling op het programma. Tot dusver hebben we
fondsen voor 2 Kansarme Jongeren cursussen, en zijn we naarstig op zoek naar middelen voor de rest!
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BELANGRIJKE ACTIE VOOR KAP
Gezien het bovenstaande gaan we wederom erg spannende tijden tegemoet. We zijn heel erg
dankbaar voor onze trouwe gevers: Jullie hebben ons al verschillende keren op kritieke momenten op
de been gehouden! Via deze nieuwe actie hopen we een nog wijder publiek te kunnen bereiken.
Onze KAP-Kenya penningmeester attendeerde ons op de mogelijkheid om via de
Amerikaans/Engelse crowdfunding organisatie GlobalGiving fondsen te werven. Hij kent verschillende
organisaties die hier succesvol aan meedoen. Een ander KAP bestuurslid blijkt daarin met zijn eigen
organisatie ook al verschillende jaren mee te doen, en raadde het eveneens van harte aan. Op 12 maart
jl. kregen we het goede bericht dat onze (uitgebreide) aanvraag om mee te mogen doen is
goedgekeurd! We werden uitgenodigd voor trainingssessies. Dat was maar goed ook, want in de onlinewereld waren verschillenden van ons nog niet zo goed thuis.
Het blijkt goed georganiseerd te zijn, betrouwbaar1, succesvol en toch niet moeilijk.
Het gaat om het volgende:
Om lid te mogen worden van GlobalGiving moeten wij een toelatingstest afleggen, “Accelerator”
genoemd . Daarin moet je bewijzen dat je online fondsen kunt werven, en wel in een
actie van 5 tot en met 23 april 2021 (met een speciale actiedag op 14 april 2021).
Slaag je hierin dan word je gediplomeerd tot ‘permanent lid’ en mag je net zoveel projecten als je wilt
op hun site zetten, en daar fondsen voor werven. Ondertussen kun je via GlobalGiving ook prijzen
winnen voor je project, terwijl zij bovendien bedrijven enthousiasmeren om aan ons project te geven.
Voor de Accelerator toelatingstest hebben we een van onze projecten in moeten dienen, en hebben
daartoe ons ‘KAP Kansarme Jongeren project’ uitgekozen, onder de titel
“Verbeter de (geestelijke) gezondheid van 679 Keniaanse jongeren”.
Hoewel dit project $ 12,469 gaat kosten – ongeveer 10.500 euro – moeten we hiervoor tijdens de
actieperiode minstens $ 5,000 (4.205 euro) bij elkaar brengen.
En dat niet alleen: Dit moet door minstens 40 mensen (‘donors’ geheten) online worden overgemaakt.
Hoe meer mensen er meedoen, hoe meer kans van slagen!
Als je de link https://goto.gg/51656 aanklikt komt onze KAP projectpagina vanzelf tevoorschijn.
Deze ziet er professioneel en mooi uit! Vanaf 5 april 2021 kun je daarop doneren!
Deze link kun je ook doorgeven aan anderen, die hem kunnen invoeren in ‘Google’ om op de
projectpagina te komen. Mocht je zelf niet mee kunnen doen, dan kun je dus toch een KAP
fondsenwerver worden door eigen vrienden en bekenden deze tip te geven. Een andere mogelijkheid
is om deze Vriendenbrief door te sturen.
Hoe te schenken/doneren?
1. Met credit/debitcard (of PayPal of ApplePay):
Vanaf 5 april 2021 zal er een Donate (doneer/geef) knop op onze KAP Project Pagina
verschijnen. Wanneer je hierop klikt wijst het zich vanzelf: Het minimale bedrag dat je in euro’s
kunt schenken is € 5,-. Controleer even dat het voor KAP is, maar ook dat wijst zichzelf. De giften
worden ingezameld door GlobalGiving; eind mei 2021 worden de fondsen dan overgemaakt naar
KAP Kitale2. De projectpagina laat ook de ‘stand van ingezamelde giften’ zien.
1

Behalve de garantie hiertoe in GlobalGiving’s Terms & Conditions, hebben we dit ook persoonlijk nagetrokken bij reeds
bestaande (missionaire) gebruikers. GlobalGiving is een ‘closed platform’.
2
Voor onkosten wordt door GlobalGiving 7% van de verzamelde fondsen ingehouden.
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Wanneer je een schenking hebt gedaan kun je, als je dat wilt, ook een verslag krijgen van de
voortgang van het project. Ons is verzekerd dat je ten gevolge van je gift NOOIT zal worden
geplaagd met ongevraagde bedelbrieven van andere organisaties.
Je kunt trouwens ook anoniem schenken. En op verzoek herhaaldelijk.
2. Zonder credit/debitcard: Mocht je wel willen meedoen maar geen onlinemogelijkheid hebben, dan
zou je dit kunnen doen door het inschakelen van een bekende die wel zo’n card heeft.
3. Woon je in Kenya: dan kun je via het zeer veelgebruikte mobiele telefonisch banksysteem M-Changa
(een Mpesa mogelijkheid) ook meedoen: Minimale gift is Kenya Shilling 10 (’10 bob’) We gaan dus
ook hier lokaal actievoeren!
Speciale Actiedag 14 april
Alle giften die op deze Bonus Dag van ‘s morgens 07:00 uur tot de volgende morgen 06:59 uur
online worden geschonken, kunnen prijzen winnen: Bijvoorbeeld $ 1,000 voor de organisatie met de
meeste individuele gevers, en hetzelfde bedrag voor diegene met de meest ingebrachte fondsen, en
nog meer.
Herhaaldelijke giften (bijvoorbeeld maandelijks) zullen na de 4e keer door GlobalGiving worden
verdubbeld.
Jullie online giften zijn daarom van 5 t/m 23 april 2021 van heel harte welkom en vooral op 14 april!

Ons GlobalGiving ‘Accelerator Examen’ KAP Project
Ons voorgestelde project heet: "Verbeteren van de (geestelijke) gezondheid van 679 Keniaanse
jongeren": KAP helpt jongeren om weer zin in het leven te krijgen en om er wat moois van te maken.
Terwijl COVID-19 momenteel wereldwijd voor narigheid zorgt, versnelt het voor jongeren in West-Kenia
een neergaande, negatieve spiraal in hun levens. Zij kampen in toenemende mate met enorme
problemen: Veel van hen vinden zichzelf mislukt, per-ongeluk geboren en zijn gedeprimeerd. Er zijn
veel zelfmoorden, (politiek) geweld, schoolbranden, seksueel risicogedrag, tienerzwangerschappen, hiv
en soa’s, alcohol- en drugsmisbruik...
HET GOEDE NIEUWS is dat deelnemers aan het KAP Jongeren Project de eigenwaarde, kracht en
de wil blijken te vinden om hier wat aan te doen, de goede keuzes te maken en wat goeds van hun
levens te maken! We willen vanaf 1 oktober 2021 met dit project beginnen.
We hopen van ganser harte dat jullie ons willen helpen door met deze actie mee te doen. Dan hebben
we er een mogelijkheid bij om in leven te blijven en ons zo noodzakelijke werk te blijven doen.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Met alle goede wensen,
Jacinta
Jacinta van Luijk - Kitale Community Advancement Programme (KAP)
P.O. Box 371 - (30200) Kitale - Kenya (East Africa) E-mailadres: office@kapkitale.com

Afmelden voor deze nieuwsbrief. Wanneer u de KAP vriendenbrief niet langer wilt ontvangen, stuur dan een verzoek
om uw (mail)adres te verwijderen uit de verzendlijst naar: info@kapkitale.com
Mocht u zich later toch weer willen aanmelden dan kan dat altijd via hetzelfde e-mailadres
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