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Kitale, september 2022 

Beste lezers, 
 
 Een hartelijke groet uit Kitale! Hopelijk maken jullie het goed. 
 
KAP gaat verhuizen! 
    Op 5 juli ontvingen we een brief waarin de bisschop van 
het Katholieke bisdom van Kitale meldde dat de tijd was gekomen om ons 
KAP kantoor te verlaten: Hij gaat binnenkort met pensioen, waarmee de 
overeenkomst tussen hem en de MMM zusters en KAP ten einde komt. 
Het parochie-comité en zijn adviesraad willen geld gaan verdienen met ons 
kantoor (door de MMM zusters gebouwd). We kregen drie maanden de 
tijd om te vertrekken. Dit pijnlijke bericht kwam voor ons op een dermate 
moeilijk moment dat sindsdien onze organisatietalenten tot het uiterste 
worden getest. Gelukkig zijn er goede ontwikkelingen, en het lukt! 
Iedereen doet zijn uiterste best. We hebben goede nieuwe accommodatie 
gevonden, al is het kleiner en wat uitgeleefd. Dat betekent onvoorziene 

opknap- en verhuiskosten. En maandelijks een vijf keer hogere huur en 
meer water- en energiekosten! Bovendien zijn de ontwikkelingen op onze 
oude locatie inmiddels dusdanig dat we blij zijn te vertrekken: Onder 
enorm kabaal zijn al twaalf grote, oude bomen omgehakt voor een hoge 
muur, naar zeggen volgen er nog meer. Vanwege de werkdruk gaan we 
stukje bij beetje over, de deadline is 30 september.  

            
 Trauma verwerking en vrede 

Onze activiteiten in de afgelopen maanden stonden in het teken van trauma (conflict) preventie. 
Aanleiding waren de verkiezingen van 9 augustus die de gemoederen stevig deden oplopen. We waren heel erg 
blij met de geweldige donatie van de Stichting Vrienden van Joseph en de 40 MM sponsorloop in West Friesland 
die dit werk mogelijk maakten!! We waren dit jaar de enigen die dit werk deden - bij andere organisaties 
ontbraken de fondsen.  

De vredessessies hadden trouwens veel impact. Deelnemers vertelden spontaan hun verhaal. Een vrouw 
wiens man tijdens de verkiezingscrisis van 2007/8 voor haar ogen werd vermoord, een jongere die als kind met 
zijn zusjes achterin een pick-up, verstopt onder de knolletjes, naar veiliger gebied was gesmokkeld door de 
buurman, enz. Ook onze video’s (m.b.t. de gevolgen van de verkiezingscrisis) maakten indruk; veel jongeren 
zeiden dit allemaal niet zo te weten!  
 

Stamppot 14 oktober, zie pagina 4 

 

Ons huidige kantoor, met een deel van de 
omgekapte haag….  

 

Ons nieuwe kantoor! Vooraanzicht 
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We zijn erg blij dat de verkiezingen grotendeels zonder veel geweld 
verliepen. Wel was het duidelijk dat dit keer geld uit mysterieuze 
bronnen het stemgedrag stevig heeft bepaald. Dit is erg zorgelijk! 

            

 
  

 
 
 

 
 

Traditioneel werk en Vredeswerk 
  De oude tradities van alle bevolkingsgroepen waarmee wij hier werken streven naar een gezonde 
samenleving. Wanneer mensen zijn blootgesteld aan geweld en trauma - bijvoorbeeld soldaten die na een oorlog 
naar huis terugkeren - moeten ze eerst aan de stamoudsten openheid van zaken geven: Wat hebben zij gedaan? 
Gemoord? Verkracht? Huizen in brand gestoken? Wat is hunzelf aangedaan? Iedere bevolkingsgroep (stam) 
heeft zijn eigen rituelen om de geïdentificeerde condities vervolgens te behandelen. Het doel is echter hetzelfde: 
genezing, verzoening en saamhorigheid voor een vredevolle en (emotioneel) gezonde samenleving. Er moet 
hierbij uit alle macht worden voorkomen dat degenen wiens bloed is vergoten een vloek en ziektes veroorzaken 
in de onschuldige families van de daders, nu en in de toekomst. Traditionele helpende gesprekken (‘counseling’) 
hebben met psychotherapie gemeen dat beide volle aandacht geven aan de familiestamboom.  

Het doel van ons sub-programma ‘Preventie en genezing van 
geweld en trauma voor vrede’ sluit hier daarom goed op aan: het 
bewerkstelligen van een vreedzame samenleving door het genezen van 
persoonlijk en collectief emotioneel trauma en het opbouwen van 
veerkracht, als basis voor verzoening en vrede.  

Zowel wij als de stamoudsten maken ons grote zorgen om de vele 
vormen van geweld waaraan vooral jongeren tegenwoordig worden 
blootgesteld. Terwijl moderne levensstijlen er vaak voor zorgen dat zij 
niet meer met hun traditionele culturen in contact staan, deze als 
achterlijk in de prullenbak gooien of dat de culturele  
praktijken zelf zijn vervormd.  Een voorbeeld: 
 

Het verhaal van Erick, deelnemer aan de workshop in Nasianda (Kissawai) 
Zowel Erick, 27 jaar oud, als zijn moeder namen toevallig deel aan deze cursus. Geleidelijk aan openden de 
deelnemers zich op een zeer diepe manier over hun leven. 
    Erick legde uit: Zijn familie had altijd op de hellingen van Mount Elgon gewoond. Ze waren redelijk 
succesvolle boeren en hadden het vroeger behoorlijk goed. Dit veranderde sterk met de crisis na de verkiezingen 
van 2007/8. Ericks vader verdween en was een andere man bij zijn terugkeer. Zijn gedrag was grillig geworden 
en hij bedreigde de familie, liep rond met een groot mes en gedroeg zich als een spookachtige man. Soms molk 
hij de koe, maar liet de melk gewoon op de vloer morsen. Een andere keer stak hij het huis in brand en verwoestte 
hij de graanschuur van het gezin. Alle lasten van het runnen van het gezin en de boerderij kwamen op de 
schouders van zijn vrouw terecht. Het gezin werd erg arm. Erick stopte met school en moest op boerderijen in de 
buurt een baan zoeken om zijn moeder te helpen bij het inkomen voor het gezin. 
    Toen begon een buurman zijn zussen seksueel te misbruiken. Toen de eerste zwanger werd en beviel, 
wendde hij zich tot de tweede. Toen ze de zaak aan de plaatselijke chef meldden, hielp hij niet. Uiteindelijk werd 
hij hierdoor een tijdje geschorst, maar keerde snel terug naar zijn werk zonder dat de zaak werd aangepakt. Erick 
legde uit dat hij erg verbitterd was en van plan was serieuze wraak te nemen: “We zijn misschien arm, maar 
onmachtig om iets te doen. Ik dacht: of de buurman sterft of ik”. "Wat verwacht je dat ik doe als je geen recht 
wordt gedaan?" vroeg hij aan zijn mededeelnemers. 
    Vervolgens legde hij uit dat hij door de training zijn plannen had veranderd. Hij zei veel nieuwe dingen te 
hebben geleerd over trauma en posttraumatische stressstoornis (PTSS) en vroeg zich af of deze aandoening zijn 
vader zou hebben beïnvloed. Waar was hij geweest? Wat had hij gedaan tijdens zijn afwezigheid?  

Joseph leidt een trauma/conflict preventie 
sessie voor jongeren in Matisi  

Verzoenings-ceremonie met Unreached 
Youths (gesponserd door GlobalGiving) 
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Zou het te maken kunnen hebben met de meedogenloze acties van de lokale militie? Erick was geraakt door het 
delen van pijn door de andere deelnemers. Ze waren buren, maar slechts gedeeltelijk bewust van elkaars 
ontberingen: "Er zijn zoveel geheimen die we zelf niet kennen". Hij zei nu ook de effecten van wraak te begrijpen, 
die in steeds meer lijden uitmondt. Hij was ook onder de indruk van de leer over Actieve Geweldloosheid (ANV) 
en wilde deze benadering een kans geven bij het aanpakken van de onrechtvaardigheden van zijn zussen en 
familie. Hij vroeg de andere deelnemers, de ouderen en buren van de gemeenschap om hulp. 

 

Fondsen 
 Wereldwijd nemen de fondsen voor ons soort werk snel af. Ik vind het enorm vervelend om te noemen, maar 
dat geldt ook voor ons. Er wordt momenteel in de wereld veel meer geld uitgegeven aan wapens dan voor vrede. 
Misschien mag ik toch noemen: In KAP zitten we te springen om nieuwe fondsen, we houden ons hart vast. Alles 
helpt! Voor onze cursussen, maar ook voor onze cliënten, vaak zo ontzettend aan de grond en ziek, onze nieuwe 
huishuur… Wij zijn heel erg dankbaar voor en bemoedigd door de ondersteuning van onze Stichting Vrienden 
van KAP, en voor iedereen die ons werk via hen, via Mill Hill Missionarissen en via onze GlobalGiving projecten 
ondersteund. Deze donaties zorgen dat ons werk kan doorgaan en houden ons letterlijk in leven! 

Hartelijke groeten, Jacinta 
 

Jacinta van Luijk - Kitale Community Advancement Programme (KAP) P.O. Box 371  

(30200) Kitale - Kenya (East Africa) - E-mailadres: office@kapkitale.com 

 

Van het bestuur 
Hierbij wil ik jullie enige informatie geven over de financiële situatie van KAP. 

Tot nu toe heeft KAP de steun van enkele grotere, internationale sponsoren gekregen, waarmee een structurele 
aanpak en uitbreiding van het KAP programma in Kenia kon worden gefinancierd. Er viel wel eens een sponsor 
af, door reorganisaties of beleidswijzigingen. Er kwamen gelukkig ook wel enkele (kleinere) sponsoren voor 
terug. De algehele tendens is al langere tijd dat er steeds minder geld binnenkwam, waardoor het programma 
en het werkgebied wat moest worden ingekrompen. Daar staat tegenover dat de giften die wij als Stichting 
Vrienden van KAP van jullie hebben mogen ontvangen vrij constant gebleven zijn. Dat zijn incidentele giften, 
maar ook maandelijkse giften. Met name de maandelijkse giften geven ons de mogelijkheid om programma- 
onderdelen structureel te blijven ondersteunen. Het afgelopen boekjaar  (voor ons project in Kenia is dat van juli 
2021-juni 2022) hebben we ruim €20.000,-- kunnen overmaken naar KAP Kenia. Een wezenlijk aandeel in de 
totale programmakosten aldaar!! Voor al uw incidentele- en maandelijkse giften onze hartelijke dank!! 

De huidige sociale en economische wereldsituatie (o.a. oorlog, vluchtelingen, energiecrisis, inflatie) 
hebben steeds onze aandacht. Deze omstandigheden beïnvloeden ook het werk ter plaatse in Kenia. Voor het 
nieuwe boekjaar is er een extra kostenpost bijgekomen: De nieuwe kantoorruimte die KAP noodgedwongen 
moet betrekken. Jacinta schrijft hier uitvoerig over. Gelukkig in de nabijheid van het oude kantoor, zodat het 
personeel kan blijven en de lokale bevolking KAP kan blijven vinden. Het betekent helaas wel een verhoging van 
de maandlasten met ca. € 450,-.  

Desalniettemin blijven zij én wij positief gestemd, wetende van al het goede werk dat in Kenia wordt 
verricht, van een Vriendenkring waarop we kunnen en blijven bouwen. Zowel Jacinta als wij doen ons uiterste 
best om meer sponsoren aan het KAP programma te koppelen.  

Samen met het KAP-team in Kitale rechten wij onze rug en gaan ervoor. Doen jullie mee? 
Frans van Soest,   

penningmeester Stichting Vrienden van KAP  
 

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. 

mailto:office@kapkitale.com
mailto:info@kapkitale.com
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Stamppotmaaltijd voor Kitale 
 
                                              
 

Hierbij nodigen wij u van harte uit op vrijdag 14 oktober 2022 in 

        Wijkcentrum De Plint, Prins Frederiklaan 7 

2263 GZ Leidschendam  *) 

 
Programma: 
 

17:30 uur  Ontvangst met een welkomstdrankje.  
18:30 uur  Stamppotbuffet. U kunt kiezen uit verschillende soorten stamppot met daarbij worst,  
                    spek, gehaktbal of vegetarisch alternatief. Verder jus, mosterd en piccalilly, evenals een  
        glaasje wijn of frisdrank.  
19:30 uur  Spreker: Mevrouw Florence Ayuketah. Zij is internist en voormalig voorzitter van de African     
                    Group van de parochie ‘Our Saviour’ in Den Haag. Zij zal iets vertellen over haar motivatie    
                    en het belang om initiatieven van KAP Kitale vanuit Nederland te steunen. 
20:00 uur  Gelegenheid voor vragen, onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. 
20:30 uur  Afsluiting. 
 
De avond zal worden opgeluisterd met muziek en zang.  
De prijs is onveranderd. Voor deze maaltijd vragen wij een bijdrage van € 30, - per persoon. 
Mocht dit bedrag voor u te hoog zijn, dan zijn wij ook blij met een andere bijdrage, indien mogelijk.  
Ook zonder bijdrage ben u van harte welkom. 
 
De netto-opbrengst komt weer geheel ten goede aan het werk van KAP. 
 
U kunt zich aanmelden bij Leo van Ewijk, liefst per e-mail:  lamvanewijk@hetnet.nl 
                       of telefonisch op nummer: 070-3273991.  Uiterlijk vrijdag 7 oktober s.v.p.  
 
Graag ontvangen wij uw financiële bijdrage op rekening NL37INGB0005160239 t.n.v. Stichting Vrienden 
van KAP, Den Haag - met vermelding van: 'Stamppot', uw naam en het aantal personen.  
 
                Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.  
 
Is het vervoer voor u een probleem, meld dit dan ruim op tijd bij de voorzitter:  
                     Leo van Ewijk, tel. 070-3273991 
 
Graag tot ziens op 14 oktober a.s.  
 

 
*) Routebeschrijving vanaf de A4:   Sla rechtsaf bij  8  Leidschendam;  Volg richting N14 Rijksweg 14 Leidschendam; 

Na 1,8 kilometer Sla rechtsaf naar Hraniceplein; Na 2,2 kilometer Sla linksaf naar Dillenburgsingel; 

Na 290 meter Sla linksaf naar Prinsenhof; Na 60 meter Sla rechtsaf naar Prins Frederiklaan;  De Plint = nr. 7 

 

 


