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INFORMATIEBRIEF AAN DE VRIENDEN VAN KAP

Kitale, juli 2021
Beste lezers,
Het is gelukt!!!
Wij zijn erg blij jullie te kunnen melden dat we, dankzij onze
succesvolle april 2021-campagne, nu erkende partner zijn van GlobalGiving!
We hebben inmiddels € 14.000,- mogen ontvangen in 196 schenkingen van
170 goede gevers (‘donoren’ genoemd), waarvan 116 uit Kenia en 54
internationaal. We zijn ‘doorgelicht’ en beloond met de kwalificaties
‘Graduate’, ‘Top ranked (Super-Star)’ en ‘Doeltreffend’ programma’.
En dit allemaal dankzij jullie geweldige ondersteuning. Daarvoor (nogmaals)
onze heel hartelijke dank!
Deze fondsen zullen vanaf oktober 2021 gebruikt gaan worden.
Impact van ons werk
Het verhaal van Lucy, deelneemster aan de training voor ‘onbereikbare’ jongeren in Sabata
“Ik ben een alleenstaande moeder, 21 jaar oud. Mijn problemen begonnen 6 jaar geleden toen
mijn ouders uit elkaar gingen. Met moeite voltooide ik mijn middelbare schoolopleiding en begon ik
aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik kreeg een vriend en na drie maanden ontdekte ik dat ik
zwanger was. Gelukkig beloofde mijn vriend om me te steunen. Mijn moeder was echter erg bitter over
de situatie en probeerde me te dwingen om een abortus te ondergaan. Dat weigerde ik en schonk het
leven aan een tweeling.
Mijn moeder wilde nog steeds niets van mijn vriend weten, ook mocht ze mijn kinderen niet. Ze
haatte mijn vriend, schold hem uit en dreigde hem te vervloeken. hoewel hij me steunde zoals hij had
beloofd. Mij bedreigde ze met hetzelfde als ik de relatie zou voortzetten. Ik besloot daarom de
communicatie met mijn vriend te verbreken en naar mijn grootmoeder te verhuizen. Dit bracht echter
de vader van mijn kinderen ertoe om onze relatie te verbreken, zijn kinderen niet meer te ondersteunen
en na drie maanden met een ander meisje te trouwen. Ik was geschokt, depressief, voelde me gehaat
en wist niet wat ik moest doen.
De enige optie die in mijn gedachten rondtolde, was om mijn leven en dat van mijn kinderen te
beëindigen. Ik kocht landbouwgif. Onverwacht kregen wij echter bezoek van mijn neef; Hij had
problemen en zou een weekje blijven. Maar helaas vond hij de pesticiden die ik op het erf had verstopt.
Na twee dagen pleegde hij zelfmoord. Wat een tragedie! Ik was heel erg geschokt en getraumatiseerd.
Ik voelde me ontzettend schuldig, was boos en had enorme spijt. Natuurlijk kon ik niemand vertellen
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dat ik het gif in huis had gehaald om mezelf en mijn kinderen te doden. Uit frustratie luchtte ik mijn
woede op mijn kinderen.
Het was in deze verwarrende tijd dat KAP bij ons in de buurt kwam werken. Ik mocht meedoen
en door de training en begeleiding werd ik me bewust van mezelf en de gevaren waaraan ik mijzelf en
mijn gezin blootstelde. Ik begon mezelf beter te begrijpen en leerde over allerlei belangrijke feiten,
ontwikkelingen en waarden in het leven. Ik begon te begrijpen dat ook mijn moeder haar eigen woede
en frustraties over haar gebroken huwelijk en alleenstaand ouderschap op ons overdroeg.
De training heeft een zwaar gewicht van mijn schouders genomen. Ik voel me genezen. Ik ben
keuzes gaan maken en heb voor mezelf doelen in mijn leven kunnen stellen. Ook heb ik nu een betere
communicatie met mijn vader. Hij is bereid om me te ondersteunen om mijn doelen te bereiken.
Ik kende de aard en diepte van mijn problemen niet voordat ik in april 2021 de jongerenworkshop van KAP bijwoonde. Heel veel dank aan de KAP-familie voor dit lichtpunt in mijn leven.

Kleine groepsgesprek in Sabata
Workshop – april 2021

Sabata Unreached - Leren in de grote groep

Thuiseducatie gedurende Maridadi training van
hiv/aids vrijwilligers – juni 2021

Toegenomen noden – maar werken met de rem erop
Sinds corona begon zijn er zichtbaar meer zieken en doden, tienermoeders, schoolverlaters,
alcohol- en drugsmisbruikers, zelfmoorden en huiselijk geweld. De voorbereidingen voor de
verkiezingen eind 2022 zijn in een hoge versnelling gekomen. Eind mei arriveerde de Indiase coronavariant in Kenia en heeft zich inmiddels flink verspreid. De avondklok (vanaf 19:00 uur) betekent voor
veel mensen minder inkomsten, zelfs honger! Bovendien gaan de prijzen sterk omhoog. De lang
aanhoudende droogte heeft veel gewassen vernield. Dit alles zorgt duidelijk voor toegenomen
spanningen. Ook onze stafleden hebben het thuis vaak niet gemakkelijk. Er is daarom voor ons erg veel
te doen. Helaas is onze county momenteel in een lockdown, en mogen ook wij alleen in kleine groepen
werken en voor korte duur. Dat vraagt extra creativiteit in de uitvoering van onze activiteiten.
Corona-preventie, vooral het belang van vaccinatie, krijgt hierin veel aandacht. De vaccins zijn
in Kenia nog schaars en veel mensen zijn niet bereid om gevaccineerd te worden ten gevolge van
praatjes. Er is nauwelijks voorlichting hieromtrent. Nog meer werk dus voor ons om te helpen ervoor
te zorgen dat zo gauw de covid-vaccinaties arriveren, de bevolking klaar is om ze te ontvangen.

Patrick in een workshop met Shimo la Tewa Unreached
Girls - 13 juli 2021 (bij ons kantoor)
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GlobalGiving Campagne - Veel dank!!
Stafleden Patrick, Laura en Peter:
“Namens het bestuur van KAP, het managementteam, de staf en de hele Kitale-gemeenschap,
hebben wij het voorrecht om iedereen die ons heeft bijgestaan in onze April GlobalGiving
fondsenwervingscampagne van harte te bedanken! We zijn een grote stap verder op weg naar ons doel:
De kracht van kwetsbare jongeren te vergroten, zodat zij weer zin hebben om wat moois van hun leven
te maken.
Begin 2021 begon KAP aan een nieuwe ‘reis’: het leren om online fondsen te werven voor ons
werk via de organisatie GlobalGiving. Zij leren ons hoe dit te doen, en brengen ons in contact met
donateurs, ‘goede gevers’ en bedrijven die geïnteresseerd zijn. Ons programma wordt professioneel
gepresenteerd op hun mooie web project-site. Ook zijn er competities die zorgen voor extra giften. Deze
manier van fondsenwerven is van levensbelang geworden, omdat formele donor-organisaties steeds
zeldzamer worden. En ondanks ons harde kloppen op lokale regeringsdeuren zijn van die kant
ontwikkelingsfondsen ook nog niet beschikbaar.
De actie zelf was een hele klus. In stafvergaderingen hebben we eerst een inventarisatie gemaakt
van al onze gezamenlijke contacten en netwerken, zowel lokaal als internationaal. Daarna de taken
verdeeld. Hier in Kenia veel persoonlijke bezoeken afgelegd, telefoontjes gepleegd, sms’jes, e-mails en
officiële brieven geschreven. Onze Keniaanse ‘donors’ waren voornamelijk onze vrijwilligers van de
gemeenschappen waarin we werken, bedrijven, organisaties en partners van KAP en andere
belanghebbenden. We spoorden hen aan om in hun eigen familie en netwerken het campagne-nieuws
te verspreiden. Onze stichting Vrienden van KAP mobiliseerde donateurs in Nederland. Andere
(missionaire) organisaties deden hetzelfde in Kenia, Engeland en Ierland.
De steun van de donateurs was genereus, overweldigend en zo bemoedigend! Op het eind van
de speciale actiedag, 14 april 2021, was niet alleen het minimale actiebedrag (Euro 4.205) behaald maar
zelfs al ruim de helft van de totaal benodigde fondsen gedoneerd. Uiteindelijk hebben we ons doel zelfs
kunnen verdubbelen: Van 2 naar 4 kern- en vervolgcursussen voor onze jongeren! Van € 10.500,- naar
€ 21.152,-. Onze eerste ervaring met GlobalGiving fondsenwerven was zodoende spannend en geweldig
dankzij de enorme respons van zowel lokale als internationale vrienden, familieleden en andere unieke
donateurs. Het heeft ons hoop gegeven voor de toekomst!”
Hoe nu verder?
Onze actie gaat door! Voor ons huidige GlobalGiving project moeten we nog € 6.970,- inzamelen om
ons doel van € 21.152,- te behalen. Dit laatste bedrag is een kwart van onze minimale jaarbegroting.
Bovendien willen we nog meer projecten voor fondsenwerving op de GlobalGiving site plaatsen. Wij
nodigen daarom wederom iedereen van harte uit om ons te helpen. Dat kan zowel financieel als ‘in
natura’.
• Financieel. Donaties kunnen eenmalig, maar ook maandelijks gebeuren. Dat laatste is extra
aantrekkelijk omdat GlobalGiving deze na de vierde maand verdubbelt (tot € 170,-). Dat kan op ieder
moment, of tijdens acties. Acties leveren extra’s op, bijvoorbeeld:
Van 13 t/m 17 september 2021 doet KAP mee aan de ‘Little by Little Campaign’ (oftewel de ‘Alle
Kleine Beetjes Helpen Campagne’). Gedurende de vijf dagen van de actie zal GlobalGiving alle donaties
tot € 40,- met 50% verhogen!
NB. Nieuwe maandelijkse donaties via onze GlobalGiving site zullen dus zowel met 50% worden
verhoogd, als na 4 maanden worden verdubbeld.
Ook via de KAP-bankrekeningen (zie onderaan deze vriendenbrief) kunt u blijven doneren. Bij
vermelding van GlobalGiving-actie geven we dit aan hen door en telt het mee voor de actie.
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Bijkomend voordeel is dan dat deze giften (vanwege onze ANBI status) in aanmerking komen voor
belastingaftrek. Dat geldt niet voor giften aan een buitenlandse instelling zoals GlobalGiving.
• In ‘natura’ - bijvoorbeeld:
‘Fondsenwerver’ worden, d.w.z. uw familie, vrienden, bekenden en ‘netwerken’ aanspreken en
uitnodigen tot doneren aan KAP. Via onze online project site kunt u hiervoor zelfs een eigen pagina
maken. Wij geven graag verdere uitleg!
Op de ‘Internationale Dag van de Vriendschap’, 30 juli a.s. is KAP
uitgekozen om de hele dag met de hoofdfoto op de homepage van
GlobalGiving (www.globalgiving.org) te staan. De reden is dat wij
in de top 10 van de april-actie geëindigd zijn!
KAP hoofdfoto: Door counseling en samen leren, depressie,
machteloosheid en geweld overwinnen en het maken van
gezonde keuzes bevorderen.

Hoe te schenken/doneren is al uitgebreid beschreven in de vorige vriendenbrief van april jl. Ook te
vinden op onze website www.kapkitale.com.
Voor vragen hierover (en alle andere vragen) kunt u contact opnemen met de Stg Vrienden van KAP.
Ook is het mogelijk om korte verslagen over de voortgang van ons werk te ontvangen. Laat het
even weten aan Magda van Erkel of aan mij (Jacinta), dan zullen wij hiervoor zorgen.
Ik hoop van harte dat jullie het goed maken. De brief is alweer vol, ik moet het hierbij laten.
Met veel dank voor jullie interesse en meeleven, een heel hartelijke groet!
Jacinta
---------------------Van het bestuur
Met een aantal slagen om de arm hebben we toch weer een stamppotmaaltijd gepland, in de
hoop dat het deze keer wel door kan gaan. Uiteraard krijgt u hier nog nader bericht over. Maar noteert
u vast de datum: vrijdag 29 oktober 2021.

Jacinta van Luijk - Kitale Community Advancement Programme (KAP) P.O. Box 371
(30200) Kitale - Kenya (East Africa) - E-mailadres: office@kapkitale.com
Donaties zijn welkom op: bankrek.nr: NL37INGB0005160239 t.n.v. STG VRIENDEN VAN KAP, Den Haag of
nr. NL52INGB0001066957 t.n.v. MILL HILL MISSIEHUIS OOSTERBEEK t.b.v. "KAP Kitale" of t.b.v. "Jacinta”.
Beide ANBI erkend.
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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