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INFORMATIEBRIEF AAN DE VRIENDEN VAN KAP 
       

 

                                                                             Kitale, maart 2022 

Beste lezers, 
 

  Een hartelijke groet uit een warm Kitale! Hopelijk maken jullie het goed. 

Ongelooflijk, het is inmiddels maart en alweer maanden geleden sinds mijn laatste brief. In de tussentijd 

is er veel gebeurd, zowel bij jullie, in de wereld, als hier. Ik kijk ernaar uit om elkaar binnenkort weer 

eens in levenden lijve te ontmoeten en wat bij te praten! Op 14 april a.s. hoop ik namelijk in Nederland 

te arriveren voor een verblijf van een korte maand. Dit op uitnodiging van de WNM (Week Nederlandse 

Missionaris) om hun bijeenkomst(en) bij te wonen.  
 

Ontwikkelingen in KAP, Kitale en Kenia  

  Ik ben blij te kunnen melden dat het goed gaat met ons en met ons werk! De stevige ‘stenen in 

onze schoenen’ van het afgelopen jaar hebben we er voor een groot deel uit kunnen schudden; met 

andere kunnen we alsnog doorlopen. Iedereen werkt erg hard. Eind december kregen de meesten van 

ons stevige ‘griep’ (er wordt hier nauwelijks op corona getest). De Keniaanse vaccinatie-activiteiten 

tegen Covid-19 zijn inmiddels geregeld en goed op gang. Nu is het de kunst om vaccins beschikbaar te 

houden en meer mensen bereid te vinden om deze te ontvangen.  
 

Goed nieuws over KAP’s verslavingswerk 

  Onze recente inventarisatie van ons alcohol/drugs 

behandingsprogramma in de lokale gemeenschappen laat 

werkelijk heel positieve resultaten zien: Zo’n 55% van onze 70 

huidige cliënten is gestopt met misbruik van alcohol/drugs, 

45% maakt goede vorderingen. En dit ondanks hun meestal 

onvoorstelbaar moeilijke levensomstandigheden en veelal 

grote materiele armoede.  
          

Zo is er de 25-jarige Jane, die vroeger op straat leefde, vervolgens trouwde en introk bij een familie van 
overtuigde chang’aa (lokale jenever) brouwers en drinkers. Jane leefde voortdurend in een roes, en 
verwaarloosde zichzelf en haar drie kinderen. Twee jaar geleden draaide haar man voor 7 jaar de 
gevangenis in vanwege diefstal.  Sinds haar deelname aan KAP’s verslavingscursus in begin 2021 heeft 
Jane het roer omgegooid. Zij drinkt niet meer, haar kinderen hebben te eten en haar huisje is schoon. Zij 
maakt nu eenvoudige sieraden van kraaltjes voor haar inkomen. Haar schoonfamilie is nog niet 
veranderd en bedreigt haar voortdurend vanwege haar sober-zijn, maar ze geeft niet toe! Kortgeleden 
kwam haar man vrij na een presidentieel pardon. Hij was diep onder de indruk dat zijn vrouw hem niet 
verlaten had. Hij is haar voorbeeld gevolgd en neemt het nu ook voor haar op!  

Brouwen van lokale jenever (chang'aa) 
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Ook Simon - nu begin dertig - was voorheen meestal 

dronken, vies en soms gewelddadig. Zijn vrouw verliet hem 

en ging in Saoedi-Arabië werken. Hun drie kinderen bleven 

bij Simon achter. Sinds twee jaar doet hij nu mee aan KAP’s 

verslavings-cursussen. Deze hebben hem het inzicht en de 

kracht gegeven om zijn leven anders aan te pakken. Creatief 

als hij is begon hij van afvalmaterialen kinderspeelgoed te maken: autootjes, fietsjes en vogels op 

wielen. Samen met enkele andere cursusleden zette hij een vrienden/zaken-clubje op, “Ten Stars” 

geheten. Hun inkomsten komen uit de speelgoedverkoop. Ook stimuleren ze buurtjongeren om van de 

drank en drugs af te blijven. Sommigen van hen doen mee in de ‘Ten Stars’. Simons vrouw hoopt in 

september uit Saoedi-Arabië terug te keren naar huis en naar hun kinderen.  
  

De cliënten worden begeleid door KAP’s buurt-trainers (TOTs) die erg toegewijd zijn.  

 Tijdens de maandelijkse counseling-supervisie-sessie meldt TOT George dat zijn overvallers opnieuw 
voor de rechter moeten verschijnen. Hij hoopt dat ze deze keer niet meer zullen worden vrijgelaten. Drie 
weken geleden was zijn huis voor de derde keer overvallen door een buurvrouw en haar team. Deze 
vrouw van middelbare leeftijd was een berucht jeneverbrouwer en handelde ook in drugs. Deze keer 
had ze gaten in de muren en ramen van George's huis geslagen - andere buren hebben hem gered. Haar 
reden was dat ze boos was dat George haar klanten 'stal’.  
 Op de vraag of hij niet bang was, antwoordde George dat hij erg blij was met de resultaten van zijn 
(meestal vrijwilligers) werk, en vastbesloten om door te gaan... 
 

Voedselhulp en medicatie  

  Veel van onze cliënten zijn aanvankelijk straatarm, 

ondervoed en ziek, en kunnen zich zelfs de eenvoudigste medische 

behandeling niet veroorloven. Dankzij jullie individuele- en 

organisatie-giften hebben we in het afgelopen jaar zo’n 25 van hen 

uit hun grootste nood kunnen trekken met wat voedselhulp en 

medicatie. En met nieuwe energie en hoop voor een betere 

toekomst! 
 

Tegen de stroom in  

  Het is heet in Kenia, al maanden: Zowel wat klimaat betreft als politiek. Het weer klopt niet 

meer: In grote delen van het land heerst extreme droogte en honger. De sterfte onder het vee van de 

nomaden loopt in de honderdduizenden. In Kitale hebben we soms plotseling harde storm en 

motregen. De landerijen zijn nog onbewerkt, de prijzen van eerste levensbehoeften stijgen sterk, veel 

mensen kunnen het nauwelijks meer trekken. ‘Oekraïne’ is het nieuwste excuus, terwijl Kenia’s enorme 

schulden (zoals voor de moderne trein tussen Mombasa en Nairobi) ook een rol zullen spelen.  

  Ondanks de corona en de honger zijn de dure politieke rally’s en activiteiten ter voorbereiding 

van de verkiezingen op 9 augustus in volle gang. Op ons kantoor betekent dit vaak een hoop 

geschreeuw en luidsprekers van de hoofdweg en helikopters van politici op het landingsveld dichtbij.  

  In de buurten en ook tijdens ons werk gebeuren er ongezonde dingen. Zo saboteerden laatst de 

gemeenschapsleiders in een streek waar veel spanningen zijn, deelname van hun jongeren aan onze 

nieuwe cursus. Alleen degenen die wij zelf direct hadden benaderd in biljart/gok-clubs en bars (de helft 

van de groep), kwamen en deden graag mee.  

Afhalen van voedselhulp 
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  Aangezien dit een zeldzaamheid is wilden onze trainers hier meer van weten. Enkele leiders 

lieten uiteindelijk los dat hun jongeren beschikbaar moeten blijven voor politieke activiteiten. Politieke 

leiders huren veelal jongeren in voor ‘actie’. Zij helpen bij het mobiliseren van stemmers en campagnes 

in de hele county (district). Dat gaat vaak gepaard met alcohol en drugsmisbruik en -handel.  
 

 Ook is een vijfjarig counseling-cliëntje van ons uit de slums van Kitale ontvoerd en nog steeds zoek: Hij 

werd verkracht door zo’n bende - een wraakactie naar zijn ouders! De politieke leider kocht de daders 

vrij uit hun korte gevangenisbezoek, waarna ze de familie blijven intimideren en bedreigen.  

 Zulke voorvallen gebeuren momenteel vaak, de daders gaan vrijuit. Enkele nachten geleden gonsde het 

in de buurten Matisi en Mitume van de onrust. De buurtbewoners namen het niet langer, wisten drie 

van de vijf daders te pakken te krijgen en sloegen ze dood.  

   

  Hoog op de berg is een deel van onze vrijwilligers eind oktober door de autoriteiten uit hun 

huizen gezet. Voor hun ogen werden deze in brand gestoken en werden zij letterlijk het bos ingestuurd. 

Het oerwoud is wettelijk hun voorouderlijk bezit (voor zolang het nog duurt). Bovendien is daar geen 

gezondheidszorg, nauwelijks eten en zijn er geen scholen, zelfs geen huizen. Al zijn zij verknocht aan 

hun oerwoud, de gebeurtenissen zijn wel erg traumatiserend. Veel mensen weten uit ervaring dat 

geweld tot meer geweld leidt en tot letterlijk eindeloos meer problemen. Maar zoals overal ter wereld 

is de verleiding groot om met tegengeweld te reageren. 

  Zulke spanningen zijn niet nieuw voor ons. Bij voorgaande verkiezingen hebben we als 

onderdeel van ons programma ‘trauma-management/preventie voor vrede’ voor stevig en succesvol 

‘tegengas’ kunnen zorgen, samen met velen van onze (eveneens jonge) vrijwilligers. We gingen toen 

met sleutelfiguren uit de buurten en streken in gesprek met behulp van korte workshops en ook 

educatief straattheater. ‘Debriefing’ van de spanningen en het aanbevelen van ‘actieve 

geweldloosheid’ waren belangrijke onderdelen. Dit jaar 

ontbreken ons echter de fondsen hiervoor (met name voor 

benzine voor de auto, een kop thee voor de deelnemers en 

wat lesmaterialen). Lokaal is er geen geld beschikbaar en het 

vinden van nieuwe donoren is heel erg moeilijk geworden. 

“Kom na de verkiezingen maar terug”, zei de ambassade van 

een Europees land, “dan hebben we misschien wat 

noodhulp.”  Onze financiële situatie is zorgelijk geworden! 
 

  Gelukkig houden wij niet van stilzitten en ook niet van opgeven! Wij zijn heel erg dankbaar voor 

en bemoedigd door de ondersteuning van onze Stichting Vrienden van KAP en iedereen die ons werk 

ondersteunt via hen, via Mill Hill Missionarissen en via onze GlobalGiving projecten. Deze donaties 

houden ons letterlijk in leven! 
 

ACTIES GlobalGiving 

  Op de website van GlobalGiving is inmiddels een tweede onlineproject actief. Dit ter bekostiging 

van ons bovenbeschreven gemeenschaps-behandelingswerk voor misbruikers van alcohol en drugs. 

Hiervoor zijn wij op zoek naar € 27.000. De internet link is: http://goto.gg/55490 
 

4 - 8 april 2022 

 Giften zijn altijd welkom, maar tijdens de campagnes is het extra gunstig, want dan doet 

GlobalGiving er allerlei schepjes/scheppen bovenop. De eerste campagne is van 4 t/m 8 april a.s. 

Tijdens deze actie zal iedere donatie met 50% worden vermeerderd (tot een maximum van € 22,50 

per donatie). 

Educatief Straattheater voor Vrede 
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20 juli 2022  ‘JULI BONUS DAG’ 

  Gedurende deze dag worden de giften door GlobalGiving vermeerderd met 15%, 30% of 50%, 

afhankelijk van het bedrag. Ook deze actie van harte aanbevolen! 

 

 Maandelijks terugkerende giften zijn voor ons extra belangrijk, omdat ze ons een zekere stabiliteit 

verschaffen. Deze worden bovendien altijd door GlobalGiving in de 4e donatie-maand verdubbeld.  
 

HOE TE DONEREN 

1. Via de ‘Donate’ knop op onze projectpagina, met credit/debit card (of PayPal of ApplePay of Gift 

Card). Druk op de knop en de rest wijst zichzelf. Het minimale schenkingsbedrag is €5,-. De giften gaan 

naar GlobalGiving, die deze regelmatig naar KAP in Kitale overmaakt. Je kunt ook anoniem schenken. 

En, zoals vermeld, ook herhaaldelijk.  

  Helaas zijn GlobalGiving donaties in Nederland niet voor de belasting aftrekbaar. 

2. Zonder credit/debit card: Mocht je wel willen meedoen maar geen online mogelijkheid hebben, 

dan kan dit toch! Via de rekening van Stichting Vrienden van KAP of Mill Hill Missionarissen, onder 

vermelding van ‘Voor GlobalGiving project’. Wijzelf informeren dan GlobalGiving wanneer het 

streefbedrag is behaald, waarop zij het project zullen sluiten. Deze giften komen niet in aanmerking 

voor GlobalGiving ‘extra’s’,  maar zijn weer wel voor de Nederlandse belasting aftrekbaar.  

  Voor betreffende bankrekeningen: Zie onderaan deze brief.  

3. Ook iedere gift voor ons vredeswerk is van heel harte welkom, via de rekeningen van  

  Mill Hill Missionarissen of Stichting Vrienden van KAP. 

4. Mocht u zelf niet in een positie zijn om te geven, dan waarderen wij het heel erg als u ons misschien 

 toch zou willen aanbevelen bij uw vrienden en bekenden … 
 

Kitale Community Advancement Programme (KAP) has earned the following badges on GlobalGiving:  

Superstar 

                    
 

  Ons eerste project - voor onbereikte jongeren - van april 2021 staat ook nog steeds online:       

https://goto.gg/51656. Hiervoor is al een prachtig bedrag gedoneerd; met nog € 4.108 erbij zou het 

compleet zijn. Het is sowieso interessant om een kijkje te nemen: foto’s, rapportjes en verdere 

informatie over de voortgang van ons werk. 
  

Het is wellicht nuttig nog te melden dat onze totale KAP jaarbegroting zo’n € 110.000 bedraagt. 
 

Tot zover, hartelijke groeten en graag tot ziens in april,  Jacinta        

 

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: NL37INGB0005160239 t.n.v. STG VRIENDEN VAN KAP, Den Haag of 

NL52INGB0001066957 t.n.v. MISSIEPROCUUR VAN MILL HILL, Oosterbeek t.b.v. "KAP Kitale" of  t.b.v. "Jacinta”.                                                                                                                                 

Beide zijn ANBI erkend. 
 

Aanmelden voor automatische ontvangst van de KAP vriendenbrief: Stuur een bericht naar info@kapkitale.com. 
Afmelden: 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.  Per post is natuurlijk ook mogelijk. 

https://goto.gg/51656
mailto:office@kapkitale.com
mailto:info@kapkitale.com

