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Lieve, beste mensen, donateurs en andere geïnteresseerden, 

  

Vanuit Kenia, Loita een bericht van mij. 

De afgelopen maanden was ik zo druk dat ik niet aan een bericht, laat staan een 

nieuwsbrief ben toegekomen. 

  

Maandag 17 oktober zijn wij (mijn vrouw Anneke en ik) vertrokken naar Kenia voor een 

bezoek van ca. 3 weken. Inmiddels zijn we in Entesekera. Gisteren hier aangekomen 

vanuit Narok. 

In Nairobi ontmoeting gehad met Samuel, de student die wij sponsoren voor zijn studie 

‘ICT and Business Management’. Het gaat goed met hem en hij werkt hard aan zijn 

studie. Hij mist geen enkel college. 

Met een taxi van Nairobi naar Narok gereisd en daar was er een fijn weerzien met Jonas 

Putuai, mijn vriend en ons contactpersoon. Gisteren met Jonas naar Entesekera gereisd. 

Peter Maina, ook een goede bekende van Ray, reisde met ons mee. Peter is door Jonas 

gevraagd voor ons te koken gedurende ons verblijf in Entesekera. Het is een leuke vent 

die van heel veel markten thuis is. Naast kok (ook in hotels gewerkt) is hij gids en drager 

voor beklimmers van Mount Kenya en hij is ook nog timmerman/meubelmaker. Hij pakt 

van alles aan om ‘te overleven’ zoals hij zelf zegt met een lach. Vanmorgen al een 

uitgebreid ontbijt voorgezet gekregen. 

Het is nog erg vreemd dat Ray er niet meer is. Helemaal wanneer ik in het huis ben, voelt 

zijn afwezigheid als een groot gemis. 

Vandaag een dagje zonder programma.  

De komende dagen zullen we een aantal bezoeken afleggen. Entashata, het dorp waar 

de bijenhouderij is, zullen we bezoeken. In  Naroesja, een dorpje hier vlakbij,  zullen we 

een ontmoeting hebben met de vrouwen die, volgens Priscah, de activiteiten van TEMA 

en E.O.O.N. willen steunen. Dit is ook het dorp waar we een 2e bijenhouderij willen 

financieren. Natuurlijk  staat een bezoek aan de school in Empurputia op het 

programma, de brug en de familie Kashu. De school heeft een officiële geld 

inzamelingsactie op 29ste oktober. We hopen daar ook bij te kunnen zijn. Dezelfde dag is 

er een Maasai bruiloft waar wij ook bij kunnen zijn. Zou voor mij de vierde maasai 

bruiloft zijn, maar voor Anneke de eerste. A.s. maandag is het marktdag. Daar zullen we 

weer een aantal bekenden ontmoeten. Verder staat op het  programma een bespreking 

hebben met het TEMA bestuur of vertegenwoordigers;  een bezoek aan de secondary 

school – Loita High en waarschijnlijk zal ook de ‘jongerengroep’ zich nog melden.  Al met 

al toch nog een druk programma omdat  voor bijna elk programma gereisd moet 

worden. 

We gaan ook nog toerist zijn – we gaan twee dagen naar de Maasai Mara voor een 

wildsafari. Vanuit hier is het naar de ingang van het natuurpark ca. 2,5 uur rijden. Als het 

hem lukt, zal Bernard (de gids/chauffeur waar het allemaal mee begon) met ons 

meereizen. Hij is sinds mijn laatste bezoek maart/april niet meer thuis geweest. Hij heeft 

nu vrij gevraagd en vandaag horen wij of hij inderdaad vrij heeft gekregen.  

Aan het eind van onze reis - eind oktober/begin november zullen we nog een paar dagen 

in Nairobi zijn, waar ik een aantal zakelijke afspraken heb. Over de afspraken m.b.t. Maji 



en de ontmoetingen die ik zal hebben, zal ik later verslag doen in bericht en/of 

nieuwsbrief. 

Nog even een weetje waar ik een andere keer uitgebreider op terugkom. De ING, waar ik 

23 jaar heb gewerkt (ik ben vanaf 1 oktober  j.l.  uit dienst) is vorig jaar een Echt  Goede 

Doelen fonds gestart – ‘voor en door medewerkers’. Dit jaar was de eerste 

inschrijfmogelijkheid voor een aanvraag voor steun van projecten. Ik heb daaraan 

meegedaan voor Maji Maendeleo Afrika en een mooi bedrag ontvangen. Dit is bestemd 

voor Voorlichting over FGM, sponsoring secondary school voor niet besneden meisjes en 

het financieren van de eerste en een tweede bijenhouderij. Kortom de activiteiten van 

TEMA en E.O.O.N. Hoe het inschrijven en verkrijgen van de steun is verlopen zal ik een 

andere keer over vertellen. 

Voor nu hou ik het hierbij. Misschien in de loop van de reis nog een berichtje anders 

nadat wij weer thuis zijn. 

  

Groeten, 

Wicher Wildeboer 

Voorzitter 

 


