
23/03/2020: Beste Hoeksteners … broers en zussen bij EK De Hoeksteen, 

Ik had het jullie aangekondigd, KITANDA is van 7 tot 14 maart op missie geweest naar Goshi.  

De naam Goshi staat zowel voor een groter gebied (een goeie 30 km²) maar ook in Goshi is er een 

“gemeenschap” Goshi. Vergelijk het met bvb. onze provincie Antwerpen, waarvan de hoofdplaats 

Antwerpen is … maar dan een flink stuk kleiner. 

Het hoofddoel van de reis van KITANDA naar Kenia was, naast de meetings met de lokale bevolking 

en verschillende instanties, het in kaart brengen van het gebied dat geen toegang heeft tot gezond 

water noch toiletten. Later in het project willen we dit water en de toiletten voorzien in elk “dorp”.  

   

Daarnaast brachten we o.a. bezoek aan de gemeenschap Mitsedzini – geloof me: ik heb zelf 

problemen om het in één keer goed uit te spreken – een “samenleving” in het gebied Goshi. En in 

Mitsedzini gaat mijn hart vooral uit naar het schooltje, de Mitsedzini Primary school. Het zijn de 

kinderen van dit schooltje die we momenteel steunen in het spaarproject van EK De Hoeksteen. Ik 

had jullie graag persoonlijk daarover verteld, maar door één of ander virus die al onze aandacht 

probeert weg te trekken, lukt dit niet en moet het per brief. 

   

Het lerarenkorps: 

JA, ze kennen EK De Hoeksteen in Mitsedzini! Ik heb hen de foto doorgestuurd van (een deel van) de 

kinderen die betrokken zijn bij het spaarproject. Ik stel jullie graag de leraren voor! 



 

Links van mij staat Sabina. Zij is gediplomeerd lerares en hoofd van de school. Ze haalde haar diploma 

in Kisumu, een stad nabij het Victoriameer. Dit ligt in het Westen van Kenia, totaal andere kant van 

het Oosten waar we ons nu bevinden.  

Kisumu is heel wat moderner, naar Keniaanse norm. Velen van ons, inclusief mijzelf, zouden er niet 

permanent kunnen wonen. In dit gedeelte ondersteunt Kitanda ook een weeshuis, het Ebenezer Life 

Center, de Ayweyo school en het Tido “rehabilitaion center” voor straatkinderen. De straatkinderen 

in dit rehalibitatiecentrum zijn wezen, dikwijls verslaafd aan lijmsnuiven. Zij moeten eerst een 

“heropvoedingsprogramma” doorlopen alvorens naar het weeshuis te kunnen. 

Toen Sabina afstudeerde en haar diploma kreeg werd ze door de regering overgeplaatst naar 

Mitsedzini. Ze had geen keuze, het was haar plaatsaanduiding. Sabina vertelde ons dat ze het heel 

moeilijk had toen ze hier aankwam. In Kisumu hebben ze een toilet, ’t is te zeggen een gat in de vloer 

waardoor je je behoefte kunt mikken! In Mitsedzini had ze … niks. Voor het eerst in haar leven, als 

prille twintiger, moest ze in de bosjes, tussen de bomen haar behoefte gaan doen. Toiletpapier? … 

Hamsteraars van hier zouden daar met een lege kar staan! Het was hard voor haar en ze bad tot God 

om haar weg te halen uit die plaats. God antwoordde: “als die mensen hier kunnen overleven, dan 

kun jij dat ook” … althans, dat was haar getuigenis naar ons toe. Sabina bleef! HOEVER ZIJN WIJ 

BEREID TE GAAN VOOR GOD? 

Rechts van mij staat Robert. Met hem heb ik het meeste contact via Facebook en Messenger. Hij 

bezorgde mij de foto’s die ik jullie toonde en aan hem stuurde ik ook de foto’s van ons. Robert heeft 

geen lerarendiploma maar wil die wel behalen … ook voor hem een uitdaging! Hij assisteert Sabina en 

wordt betaald door de gemeenschap … omgerekend, een paar eurocenten per dag. Hij vertelde ons 

dat het leerplan hen oplegt om de kinderen te leren hoe ze hygiënisch moeten omgaan na een 

toiletbezoek. Hij zei: “Hoe kan ik dat nu doen wanneer ze zelfs niet weten wat een toilet is en geen 

water hebben om hun handen te wassen!” 

Naast Robert staat Emanuel. Ook hij assisteert in dit kleine lerarenkorps. 

 



Het schooltje: 

Toen ik jullie het spaarproject op 9 februari 2020 voorstelde vertelde ik erbij dat we plannen hadden 

om een nieuw schooltje te bouwen omdat het bestaande vervallen is. Heel kort erna kregen we 

echter te horen dat een andere organisatie – World Vision – begonnen was met de bouw van een 3-

klassen gebouw op pakweg 100 m van de oude school. Ik heb jullie reeds verteld dat KITANDA geen 

echte planning heeft betreffende de projecten die we uitvoeren maar dat die “op ons pad” komen en 

we dan de wil van de Heer zoeken daarin. Ik geef toe: dit is niet altijd gemakkelijk! 

Er liggen momenteel verschillende plannen in “onze schuif”, maar enkel de Heer weet en laat weten 

OF en WANNEER Hij deze wil uitgevoerd zien.  

Dat het schooltje er moest komen “wisten” we. Maar “onze” plannen om een schooltje te bouwen in 

Mitsedzini moesten we dus opzij leggen en we contacteerden World Vision. In Bamba, Kenia hebben 

we hen ontmoet en een heel goeie samenwerking opgebouwd. Daar waar zij geëindigd zijn (= wegens 

einde financiële middelen), zal KITANDA verder zetten nl. de aansluiting van het water en de 

inrichting van de klassen met schoolbanken. Van GODS PLAN gesproken! 

Hieronder zien jullie enkele foto’s van het nieuwe schoolgebouw dat nog niet in gebruik is genomen 

want het moet nog uitgedrogen. 

 

  

  

De zwarte regentonnen zal  

het team van KITANDA aansluiten  

op de regengoten.  

 

Dit wordt in Kenia en gans Afrika  

WATER HARVESTING genoemd, 

nl. het “oogsten” van regenwater 



De kinderen: 

Ja, hiervoor smelt mijn hart! In het begin waren ze zeer timide, teruggetrokken. Ze zijn nog niet 

gewoon om een “mzungu” = “een blanke man” te zien. Ik heb mooie videobeelden met deze lieverds, 

maar momenteel moet je het doen met foto’s. 

Eerst een blink van de timide gezichtjes, tijdens de eerste ontmoeting: 

   

Maar daarna kwamen ze los … toen ze zichzelf zagen op het beeldscherm! 

 

 



 

 

  



De fruitbomen! 

We hadden bananenbomen en mangobomen afgesproken. Na gesprekken met A Rocha in Malini, 

Kenia – een Christelijke organisatie die zich toelegt op “Farming Gods Way” = aan landbouw doen 

zoals God het ons, in de Bijbel, voorschrijft – en de plaatselijke bevolking moesten we ons aanpassen. 

Blijkt dat op die plaats, dus in de directe nabijheid van het schooltje, best kan geopteerd worden voor 

mango en sinaasappels omdat bananenbomen zeer veel water nodig hebben. Momenteel is er geen 

water, met aansluiting van de dakgoten zal er – in het regenseizoen – water zijn, maar hoofdzakelijk 

voor levensonderhoud en onvoldoende om ook bananen te kweken. 

We zijn van plan om ook bananenbomen te planten maar dan rond een vijver, een 

waterspaarbekken, dat we ook wensen uit te graven. De meest geschikte plaats daarvoor vormt 

onderdeel van onze missie. Dit water kan dan hoofdzakelijk dienst doen voor de landbouw. 

De fruitbomen zouden nabij de school = links onderaan op de foto, aangeplant worden. 

 

KITANDA voorziet om een plakaat mee te sturen “donated by EK De Hoeksteen, Ieper - Belgium” 

met het logo van onze kerk erop. Het verschepen van de container is momenteel uitgesteld, maar in 

de komende weken / maanden komt die er. Meer daarover volgt in een KITANDA Nieuwsbrief.  

Indien iemand een voorstel heeft voor layout, dan mag hij/zij die zeker doorsturen naar mij. 

 

Ik hoop dat jullie het spaarproject blijven steunen zodat we heel wat fruitbomen kunnen planten! 

  



Tot slot geef ik jullie nog een impressie van hoe de mensen daar wonen. 

 

      

       

            

   


