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KITANDA - wat bracht 2019 tot nu toe?
Beste KITANDA vrienden,
De laatste nieuwsbrief dateert van maart, tijd dus om nog eens een update te geven van de
afgelopen maanden. In maart was er de oproep voor het transport met hulpgoederen naar
Hunedoara in Roemenië. Deze oproep werd massaal beantwoord. Ondertussen is alles ter
plaatse bij Betel Humanitarian Association http://betelccb.ro/ en Pe Lunca www.pelunca.be .
Een dikke merci aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

En dan kom je een sympathieke man tegen uit Congo, werkzaam in België, die van hieruit met
man en macht zijn familie in zijn thuisland ondersteunt. Hij vertelt over het huisje van een
weduwe en haar kinderen, dat dringend moet afgewerkt worden vooraleer het regenseizoen
aanbreekt. Ramen, deuren, een dak,… Een kleiner projectje voor Kitanda: we konden helpen,
dus deden we dat ook.

Een verscheping naar Noord-Nigeria blijft altijd een avontuur. Dit keer hadden we een VW
Caravelle ter beschikking die ze in het weeshuis te Abuja goed kunnen gebruiken.

2

En wat we versturen, of het nu een container, vrachtwagen of auto is, het moet “tjokvol” zitten.
We slaagden erin een dertigtal computers en schermen in te steken, een donatie van de Peniel
School in Brentwood, Engeland. De computers worden o.a. gebruikt in het pas geopende zesde
“moslim / christen jeugd computercentrum” in Miango waar tot voor kort nog onrust heerste. Door
de moslim en christen jeugd samen te brengen in computeronderwijs wordt het vertrouwen in
elkaar en de vrede in de streek hersteld. Daarna kan men beginnen met de heropbouw van de
gemeenschap.

We stuurden eveneens 17 nieuwe medische schermen op, een donatie van Barco uit Kortrijk.
Deze schermen zullen o.a. dienst doen in het medisch centrum dat nog in opbouw is alsook bij
de zopas in gebruik genomen tandartsenpraktijk, een donatie van tandarts José uit Kortrijk.

Hierboven het medisch centrum in opbouw.
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Hieronder links, de tandartsenpraktijk wordt geladen in de container in mei 2018 en rechts, de
eerste patiënt in Wurin Alheri op de stoel op 09/08/2019.

Tenslotte stuurden we nog een labotoestel voor bloedonderzoek, medisch materiaal en werden
de hoekjes en kantjes opgevuld met Engelstalige schoolboeken en Bijbels.

Het WASH programma
In 2016 konden we het Shaffa waterproject voltooien. In een vorige nieuwsbrief hebben we dit
uitvoerig, met video op Youtube, te vinden onder “Shaffa Story” getoond.
Een gelijkaardig project in de omliggende steden Shindufu, Fumwa, Azare en Sakwa is nu ook
voltooid. Dit project omhelsde meerdere boorputten, watertorens, toilet blokken en aftakpunten
voor zuiver water in elke stad. Ook werden verschillende oude handpompen hersteld.
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Het herstel van oude en de komst van nieuwe waterbevoorradingspunten helpt de kinderen,
vooral meisjes, die nu geen (bevuild) water meer moeten halen kilometers ver maar in plaats
daarvan naar school kunnen! Ook brengt het de moslim en christenbevolking terug samen, na het
terrorisme dat er jarenlang heerste. Getuigenissen van de lokale bevolking kun je vinden op
Youtube via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=rfx9-0itPQM&list=PLK1B3GX71B6ED85EmuSfoSHi0YYoMH_e
Naast het verschaffen van water is men er ook gestart met het WASH seminarwaarbij de
bevolking wordt geleerd hoe ze als goede huisvader kunnen om-gaan met het geïnstalleerde
materiaal en het water dat er nu ter beschikking is.
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WIST JE DAT er door de aanleg van de waterdam nabij Wurin Alheri...
1. nu meerdere hectaren land als landbouwgrond worden gebruikt. De dorre streek waarvan we
getuige waren tijdens ons bezoek in oktober 2018 is nu omgedoopt tot een groene weelde. De
door Kitanda geleverde tractoren draaien op volle toeren. Ook tijdens het droogteseizoen zal de
landbouw verder kunnen floreren.

2. nu ook bakstenen worden geproduceerd op een boogscheut van Wurin Alheri. Door deze
productie hebben een aantal mensen opnieuw werk en kunnen ze hun gezinnen zelfstandig
onderhouden.

3. in de naastgelegen viskweekvijver nu succesvol vis wordt gekweekt. Dit zorgt voor
afwisseling in het voedsel voor de kinderen op school en in het weeshuis.
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En ook uit KENIA hebben we bemoedigende berichten
In juni was er een overlegvergadering van KITANDA met onze partners uit Noorwegen, New
Life Mission, en Kenia, Ebenezer Life Center waar we samen de volgende stappen voor Kenia
konden uitstippelen, want ook daar zien we een mooie vooruitgang in de projecten.

De opening van de nieuwe school kwam in de vorige nieuwsbrief aan bod. En waar kinderen
zijn, heb je eten nodig!

LANDBOUW en FRUITTEELT
Het mag raar klinken maar in Kenia is er jaarlijks, tijdens het regenseizoen, overstromingsgevaar
waarbij de jonge plantjes dreigen weggespoeld of vernietigd te worden. Daarop wordt o.a.
geanticipeerd door de aanplanting van 1000 fruitbomen. Verder wordt de groenten en fruitteelt
beredeneerd aangepakt met betere oogst als uitkomst. Sukuma wiki, ajuinen, maïs, tomaten,
moringa, bananen, mango’s, paw paws, guavas, passievruchten,… staan allemaal op het menu
voor de kinderen en vormen een aangename afwisseling voor de rijst met bonen.
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Over de VISKWEEK, KIPPENKWEEK, VEETEELT,… kan veel gezegd worden maar ik laat de
foto’s liever tot jullie spreken.
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WATER
Uiteraard zijn al deze dingen niet mogelijk zonder water. In het regenseizoen is er teveel, in het
droogteseizoen te weinig. Maar door de waterprojecten van de afgelopen jaren is er voldoende
zuiver, drinkbaar water, ook in het droogteseizoen. Bovendien wordt het gebruikte water uit de
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keuken en de douches gezuiverd in een rietveld en opnieuw gebruikt in de landbouw.
Deze water en sanitatie projecten zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van De
Vrienden van Ayweyo uit Beernem en Aquafin. Beide zijn, naast de financiële steun die ze
geven, ook ter plaatse geweest om zelf de handen uit de mouwen te steken. Dit is werkelijk een
steun van onschatbare waarde, niet alleen voor de honderden weeskinderen maar ook voor de
bevolking van Ahero, Ayweyo en Tido.
Met dit project werd KITANDA genomineerd voor de B-IWA Development Award 2019 en we
zijn dan ook heel trots dat we die, samen met de eraan verbonden geldprijs hebben gewonnen
en mochten in ontvangst nemen. Meer info is te vinden op http://www.biwa.be/node/8
Hieronder zien we de Aquafin delegatie, links geflankeerd door Kitanda voorzitter Rudy Devinck
en rechts door ex-Beernem Burgemeester en "De Vrienden van Ayweyo" bezieler, Johan
Derycke.

Project GOSHI
Een nieuw, groot project in Kenia onder de naam GOSHI krijgt vaste vorm. In onze volgende
nieuwsbrief, die kort op deze zal volgen, gaan we er uitgebreid op in.
Ook dit jaar organiseren Kevin & Julie van Het Lichttorenstrand te Knokke opnieuw
de BENEFIET PETANGUE ten voordele van Kitanda. Deze gaat door op zaterdag 24 augustus,
ter hoogte van Zeedijk 690.
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Graag hadden we jullie aandacht nog gevestigd op De Warmste Week 2019. KITANDA staat er
opnieuw geregistreerd als Goed Doel dat kan gesteund worden. Maak nu alvast plannen met je
werk, sportclub, vereniging, vriendenkring of op je eentje om KITANDA op welke manier dan ook
te ondersteunen.

Je maakt het verschil voor tienduizenden mensen!

Tot slot nog een belangrijke mededeling voor diegene onder jullie die ons steunen via
onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting. Aangezien het vorig project is
afgelopen (de school in Ayweyo, Kenia) werd een nieuw project ingediend en goedgekeurd.
Daardoor is de gestructureerde mededeling gewijzigd.
Wil je ons via deze weg steunen en tegelijkertijd genieten van het belastingvoordeel, dan kan
dit op rekening: BE10 0000 0000 0404 met gestructureerde mededeling ***128/3112/00074***

Hartelijk dank voor jullie steun!
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