
 

Kitanda in 2018 
 

 

Bij deze is de eerste nieuwsbrief van 2018 een feit. Wanneer we terugkijken op 2017 dan 

kunnen we spreken van een bewogen maar mooi jaar. Samen met jullie maakten we het 

verschil, zowel in Kenia als in Noord Nigeria. Het is niet zo dat we er alle noden konden 

inlossen en dit is ook niet onze ambitie, maar waar we de mogelijkheid zagen zijn we er ten 

volle voor gegaan. Dit lukte ons dankzij jullie: de medewerkers, donateurs, sympathisanten, 

organisaties, scholen en bedrijven die ons ondersteunden. Vandaar nogmaals onze 

welgemeende dank en we hopen dat we ook dit jaar op jullie mogen rekenen. 

2017 eindigde in schoonheid. We hebben een prachtige tijd doorgemaakt met Kent en Ruth 

die op bezoek waren, al was de sneeuw een spelbreker om op alle afspraken te kunnen 

aanwezig zijn. 

Een aantal organisaties kozen Kitanda als goed doel om te steunen tijdens de warmste 

week. Andere zetten een eigen actie op. Zo werden er auto’s gewassen bij 

textielmachinebouwers Bonas / Van de Wiele uit Marke (foto’s hieronder), verkocht JCI 

uit Knokke-Heist chocolaatjes en snoepjes, werd er gemusiceerd bij de gemeenteschool 

“De Notelaar” te Oedelem en werkte men aan de conditie bij Easy fit te Brugge en 

Oostende. De acties onder de noemer “Warmste Week” brachten voor Kitanda 3103,76 € in 

het laadje, waarvoor een dikke, dikke merci! Van de “andere acties” zijn we in hoopvolle 

verwachting. 

 

 

  

 

KENIA: 2018 begon in mineur door het overlijden op 14 januari van Papa Silas Owiti, de 

echtgenoot van Mama Winnie. Hij was de stichter van VOSH Church (Voice of Salvation & 

Healing Church) in 1956 en lange tijd de aartsbisschop tot recentelijk Mama Winnie deze 

taak overnam. Hij was ook samen met haar de oprichter van Ebenezer Life center, het 

project (met het weeshuis, de scholen, watervoorziening, elektrificatie, landbouw, viskweek, 

kippenkweek,…) dat we helpen ondersteunen in Kenia. Papa Silas laat een blijvende indruk 

op ons na door zijn onvermoeibare inzet en doorzetting ten dienste van de bevolking in 

verschillende Afrikaanse landen. 

 



  

 

In Ayweyo - Kenia is de bouw van de lagere school afgewerkt. Weldra vertrekt de ploeg 

van Energy Assistance vanuit België om de zonnepanelen te installeren en de 

elektriciteitsvoorziening op punt te zetten. Ondertussen zijn de kinderen al verhuisd naar 

hun nieuwe klassen en kunnen ze in veel betere omstandigheden de lessen volgen. 12 van 

de 24 door het RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen te Kortrijk gedoneerde desktops en 

flatscreens vertrekken in de komende maanden naar Kenia. De andere 12 worden naar 

Noord-Nigeria gestuurd. 

Hieronder een paar foto's van de oude (afgebroken) en de nieuwe school. 

 

 

 

 

 

  



 

Aan de andere projecten zoals de kippenkweek, de visvijvers en de fruitbomen wordt 

continu verder gewerkt. Een dikke pluim voor het landbouwteam ter plaatse. 

 

 

NOORD-NIGERIA: 

ONDERWIJS: 

Ook in Noord Nigeria kon de nieuwe school, met 2 verdiepingen en 14 klaslokalen, op de site 

“Wurin Alheri” worden opgeleverd net voor het nieuwe schooljaar begon. 

Op een andere locatie werd een met instorting bedreigd schoolgebouw hersteld en opnieuw 

in gebruik genomen.  

 

 

 

 

 

  

 

Er werden fondsen verzameld om duizenden kinderen van de nodige oefenschriftjes en 

schrijfgerief te voorzien. We blijven fondsen werven om nog meer kinderen de toegang tot 

onderwijs te verschaffen. Daar zal o.a. het geld van de Warmste Week voor gebruikt 

worden. Voor sommigen is het de eerste keer dat ze onderwijs krijgen. Voor andere is het 

jaren geleden, een triestig gevolg van de Boko Haram aanvallen. 

 



  

 

  

 

HONGERSNOOD blijft een hekel punt in Noord-Nigeria en daarom werd acute voedselhulp 

geboden waar mensen met de hongerdood werden bedreigd. Ter plaatse kon men rekenen 

op de hulp van de politie voor de voedselbedeling. 

Om deze hongersnood verder te bestrijden worden de landbouwcoöperatieven verder 

uitgebouwd. Een vierde tractor staat ondertussen klaar om bij de volgende zending te 

worden verstuurd. 

 



 

  

 

DE WATERDAM: De bouw van de waterdam in Du, nabij “Wurin Alheri”, moest wegens het 

regenseizoen 2017 worden stilgelegd. Momenteel werkt men er opnieuw aan verder en we 

hopen die tegen de start van het regenseizoen in mei klaar te hebben. 

 

 

  

UITBREIDING VAN DE BEROEPSSCHOOL: 

DRUKKERIJ: Het aankopen van schoolboeken voor duizenden leerlingen kost enorm veel 

geld. Daarom werd een project opgestart om deze boeken zelf ter plaatse te drukken. Deze 

drukkerij vormt een onderdeel van de beroepsschool en de bouw van een 200 m² lokaal 

daarvoor is gestart. De drukmachines zelf zijn we aan het verzamelen in West-Vlaanderen 

en de verscheping ervan is voorzien in april. Een van onze contacten in de Vlaamse 

drukkerijwereld, Wim, is bereid om de machines ter plaatse te installeren en tevens de 

nodige opleiding te geven. Met deze installatie zullen boeken vanaf het ontwerp tot 

afgewerkt product kunnen gedrukt worden. De drukkerij wordt tevens een unicum in een 

straal van enkele honderden km waardoor we hopen dat het ook een bron van inkomsten zal 

worden, een verdere stap naar zelfredzaamheid. 

SCHOENMAKERIJ: Samen met de drukkerij versturen we een complete schoenmakerij en 

Rudy, schoenmaker op rust, zal deze ter plaatse installeren en de nodige opleiding geven. 

Ook dit is een verdere uitbouw van de beroepsschool en een mogelijke bron van inkomsten. 

HULPMATERIAAL: Heel wat kledij, schoenen en hulpgoederen werd gedoneerd door 

diverse personen, organisaties alsook bedrijven. Bij het transport van de drukmachines en 

de schoenmakerij zullen alle hoekjes en kantjes in de trucks of containers opgevuld worden 

met deze goederen. Een oprechte dank aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen en een 

speciale dank aan firma Van Marcke uit Heule voor de 6 paletten hulpmateriaal dat werd 



 

gedoneerd. 

Foto's hieronder links: inladen bij Van Marcke; recht: 2 drukmachines en achteraan paletten 

met hulpgoederen. 

 

 

  

 

PATROUILLEWAGEN: De fondsen voor een SUV, die dienst zal doen ter bescherming van 

Kent & Ruth tijdens hun verplaatsingen, werden verzameld tijdens hun laatste bezoek in 

december. Ondertussen kijken we uit naar een geschikte wagen, type SUV met 4 deuren (5 

zitplaatsen) en open laadbak voor de politieagenten. Diesel of benzine is van minder belang. 

Weet je een betrouwbare wagen staan, dan horen we het graag. Het transport wordt 

voorzien zodra een geschikt voertuig is gevonden. Op die manier zullen Kent & Ruth onder 

politiebegeleiding de minder veilige streken kunnen bereiken. 

MEDISCH CENTRUM: Dit jaar starten we met de bouw van het medisch centrum op “Wurin 

Alheri”. Een ambulance en commandowagen werden eind november verscheept (foto 

hieronder) en zijn reeds ter plaatse. Bedoeling van het medisch centrum is om bij ziekte of 

ongeval de eerste verzorging te kunnen bieden aan de honderden kinderen ter plaatse, 

vrouwen te helpen bij bevallingen en mensen uit de omgeving van medische hulp te kunnen 

voorzien. 

 

  

 

WATERPROJECT: de watervoorziening in de omgeving van Shaffa wordt uitgebreid. Een 

eerste complete installatie is reeds in werking? Voor wie het filmpje nog niet gezien heeft, 

dit kan bewonderd worden op: https://www.youtube.com/watch?v=ublQKRlPX5c  . 

Met deze uitbreiding zullen nogmaals tienduizenden mensen toegang hebben tot drinkbaar 

water en hygiënisch sanitair. Hieronder een paar sfeerfoto's van het eerste Shaffa project. 

 

https://kitanda.us15.list-manage.com/track/click?u=85a3def01b0feb80dafd82f2d&id=fee21a1c4c&e=7153d86b74


 

 

 

 

  

 

Zoals je kunt lezen zijn er heel wat plannen voor 2018. En zoals we al elk jaar hebben 

mogen ervaren, wordt deze planning gaandeweg nog eens flink door elkaar geschud, 

aangepast en bijgestuurd naargelang die acute noden die zich voordoen. 

Wij kijken vol verwachtingen uit naar wat het nieuwe jaar zal brengen en wat wij samen met 

jullie zullen mogen realiseren. 

   

 


