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Fenneke bezoekt  Kenia
Zondagavond 12 augustus vloog Fenneke naar Nairobi. 
De kinderen hebben in augustus allemaal vakantie, dus 
dat betekent dat we weer voor de derde en laatste 
termijn van dit jaar moeten betalen. Hieronder lees je 
haar verslag:

Maandag morgen om 10:00 uur heb ik een afspraak 
met Nicholas, en hij is goed voorbereid. Hij heeft al 
zoveel mogelijk bankpapieren uitgeschreven, je kunt hier 
namelijk niet van de ene bank naar de andere bank geld 
overmaken. Nee voor alle scholen die een rekening bij 
de Standard Chartered  Bank hebben moet je naar de 
Standard Chartered Bank en voor alle scholen die een 
rekening bij de KCB (dat is Kenia Centrale Bank) 
hebben moet je dus je geld naar de KCB brengen, enz. 
Elke termijn weer een heel gedoe en Nicholas probeert 
van alle kinderen zo snel mogelijk de “fee structure” te 
krijgen zodat hij weet hoeveel er per kind betaald 
moeten worden en bij welke bank. Als je namelijk wacht 
tot de laatste week van de vakantie dan worden in eens 
alle ouders wakker en staan er dikke rijen bij de banken. 
Anderhalf uur wachten per bank is dan geen 
uitzondering. 

We nemen alle kinderen en eventuele problemen door 
onder het genot van een bakje koffie en daarna gaan we 
samen naar de bank om geld op te halen zodat 
Nicholas vanmiddag al kan beginnen met betalen.  Ik 
ga bij een andere bank nog wat geldzaken regelen en 
daarna met mijn auto naar de garage en nog wat 
boodschapjes doen. Voor morgenvroeg -dinsdag- 
hebben we afgesproken dat ik om 8:00 uur bij de 
St. Christine school in Kibera zal zijn. Dit is de plek waar 
Nicholas de ouders en kids ontmoet, maar het is geen 
ideale plek en Nicholas zou graag wat anders willen 
omdat hij zich daar niet veilig voelt zo middenin Kibera.  
Ik heb gezegd dat hij maar uit moet kijken naar wat 
anders -wat natuurlijk niet te veel mag kosten-, en dan 
gaan we in November als ik weer naar Kenia ga het 
bekijken en eventueel regelen. 

Er kwamen veel ouders en veel oudere kids met nog 
meer rapporten en ‘fee structures’, dus Nicholas zal 
vanmiddag weer de hele middag in de verschillende 
banken doorbrengen. Ik ga naar de St. Catherine school 
want vorige week kreeg ik een berichtje van pastor 
James dat de school gekeurd was door de betreffende 
instantie en dat ze voor 1 september nieuwe  toiletten 
gemaakt moeten hebben anders mag de school niet 
open. Voor een school met meer dan 100 kinderen is de 
huidige situatie met twee hurktoiletten ook wel 
erbarmelijk dus besluiten we om geld te geven voor 
tenminste zes toiletten en een goeie afvoerregeling dus 
geen open riolering voor of achter de school. 
In November als ik weer naar Nairobi ga kunnen we zien 
wat ze met het geld gedaan hebben.

Bedankt  voor uw steun! 
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Bezoek aan James
En natuurlijk heb ik ook James en zijn moeder Mary 
bezocht. De eerste afspraak met Mary moest 
afgezegd worden, want Mary zat achter op een 
bromfietstaxi die aangereden werd door een auto. Mary  
belandde in het ziekenhuis en kon dus niet haar 
afspraak met mij nakomen. 

Twee dagen later was ze weer thuis met een zere arm 
en hoofdpijn. Eigenlijk moest er een scan gemaakt 
worden van haar hoofd maar daar had ze -natuurlijk- 
geen geld voor. Gelukkig kon Eboo haar wat extra geld 
geven zodat ze alsnog naar het ziekenhuis kon gaan 
voor de nodige onderzoeken. Hoeveel pech kan een 
mens aan? 

Mary, James en zijn zusje waren erg blij om mij te zien. 
James reageert overal nog heel langzaam op maar in 
ieder geval reageert hij! En als je zijn handen vasthoudt, 
kan hij ook lopen! Wie had gedacht dat hij zo goed uit 
zijn coma zou komen? Moeder Mary was Eboo dan ook 
heel dankbaar voor alle hulp die we James konden 
geven en nog wekelijks gaat ze met hem naar het 
ziekenhuis voor fysiotherapie dus hopelijk kan James op 
een dag -misschien met hulp van stokken-  weer 
zelfstandig lopen.

Update vanui t  Nicholas
Jeroen, de voorzitter van Stichting EBOO, heeft 
geregeld contact met Nicholas om de voortgang van het 
project te bespreken.

Belangrijke updates:

è Het programma gaat goed. Alle kinderen zijn weer  
terug naar school;

è Sarah Auma, een leerlinge, was opgenomen in het 
St. Mary’s ziekenhuis en is inmiddels overgeplaatst naar 
het Kenyatta Nationaal ziekenhuis. Het gaat niet goed 
met haar. Beide nieren falen. Inmiddels heeft ze al 4 
keer dialyse gehad om kunstmatig haar bloed te zuive-
ren van gifstoffen. We denken aan haar familie;

è Nicholas heeft contact gehad met Mary Agisa, de 
moeder van James. Zij heeft een motorongeluk gehad. 
Met haar gaat het gelukkig weer goed;

Ik wens jou..

Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 

ik wens jou -volle dagen toe- en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind

een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 

en een vriend dichtbij jou

Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 

dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft

Huidige latrine

Plek waar de nieuwe wc’s moeten komen

Fenneke met James

Moeder Mary, James, zus Lucy en een buurmeisje


