Verslag
Expeditie Kenia 2021

Eindelijk na twee jaar voorbereiden was het dan zover, we gaan naar Kenia.
We, ja inderdaad we, ik kan mijn gezin en vrienden eindelijk laten zien waar ik nu eigenlijk elk jaar heen ga en vooral waarom Kenia in mijn hart zit.
Voor mij zal het een andere reis worden dan anders, geen medical expedition maar twee
weken helpen in het Rescuecenter.
Na een negatieve pcr test uitslag vertrokken we donderdag 22 juli om half vijf richting Schiphol,
10 man sterk, 20 koﬀers van 23kg en 10 stuks handbagage van 8kg. De koﬀers zaten vol met
donaties in de vorm van handdoeken, gordijnen, lakens, bellenblaas, volleyballen, volleybalnet, tandenborstels, tandpasta, pennen, schriften, oorbelletjes, armbandjes, kettinkjes, zeep,
chocolademelkpoeder, stroopwafels, pannenkoekenmix, oliebollenmix, kleding voor de meisjes,
gereedschap, solar lampjes, vijlen, haarspeldjes, boeken, ballen, tasjes, voetbaltenues, shirts,
stiften, potloden, kleurboekjes en nog veel meer.
Hoe gaan we dit allemaal door de douane in Nairobi krijgen? Hoe gaan we uitleggen waarom we
dit allemaal meenemen? Dat was wel even spannend.
Tijdens de check in op de luchthaven bleken we alle tien op andere plaatsen te zitten, de vluchten waren overboekt en dus geen mogelijkheid om te wisselen van plek. Gelukkig waren er enkele mensen bereidt wel te ruilen zodat in ieder geval de kinderen met twee naast elkaar konden
zitten.
Na een lange reis met tussenstop in Frankfurt kwamen we om 20h aan op Nairobi JK Airport.

Al snel hadden we de koﬀers en toen op naar de douane. Wonder boven wonder hadden ze er
weinig zin in en hoefden we alleen de handbagage door de scan heen te doen en konden we zo
doorlopen met de rest. Wat een euforie, als we dit geweten hadden, dan hadden we nog veel
meer mee genomen.
Lawrence kwam ons ophalen en bracht ons naar Wildebeest Ecolodge, een soort camping in
Nairobi. Daar aangekomen om 23h ’s avonds kregen we nog een warme maaltijd en drinken,
daarna snel naar bed want de volgende ochtend zouden we om 8 uur ontbijten en naar Children’s Garden gaan.

Children’s Garden is een weeshuis in de buitenwijk van Nairobi, hier kom ik jaarlijks om een
medisch kamp te draaien. Daar aangekomen kwamen er tientallen kinderen op ons af en al snel
had iedereen aan elke hand een kindje vast en nog een aantal er omheen. De eerste traantjes
vloeiden al rijkelijk. Wat een liefde en warmte straalden deze kinderen uit. En wat waren ze
allemaal blij, grote glimlachen op de gezichten en telkens weer de vraag “hoe heet jij”. Edith en
ik hebben daar een First Aid Course gegeven. De anderen hebben na een rondleiding een warme
lunch voor alle kinderen voorbereid (100 kinderen en staf), deze was gedoneerd door Edith haar
moeder.
De maaltijd bestond uit aardappelen, groente, vlees en watermeloen. De uitdrukking op al die
blije snoetjes en dankbaarheid was zo groot, om nooit meer te vergeten. Ook hadden we bellenblaas en voetballen mee voor de kinderen en natuurlijk moest er ook een potje gevoetbald
worden.
Onuitwisbare indrukken, overweldigende warmte en dan aan het eind ook nog eens dans- en
zangvoorstellingen van alle kinderen. We wilden echt nog niet weg, maar het werd al donker en
voor onze veiligheid moesten we terug naar de ecolodge. Of we wel nog terug konden komen
was de vraag van de kinderen in het weeshuis. Als het had gekund hadden we dit zeker gedaan.
De algemene reactie na deze dag was, wow, geweldig, overweldigend, warm, dit kwam binnen,
dankbaar dat we hier mochten komen.

Als dit de start is van alles wat nog gaat komen kan het niet meer stuk.
De volgende dag vroeg ontbijten en dan richting Amboselli, Oloitokitok Rescuecenter.
Bij het ontbijt bleken er nog meer Nederlanders te zitten, als dan ook nog eens blijkt dat dit mensen uit
Haarlem zijn, die ook nog eens bij je onder behandeling zijn geweest, kijk je wel erg raar op. Wat een toeval en zo leuk ze even te spreken.
We hadden een lange reis naar het Rescuecenter voor de boeg, niet door de afstand, maar wel door de
staat van de wegen. Met 30 plastic stoelen en een grote koelkast op het dak van de bus reden we weg.
Twee keer aangehouden door de politie dat we te hoog geladen waren, maar vervolgens gewoon door mogen rijden, kwamen we na 6 lange uren rijden aan bij Aaron’s Camp, ons onderkomen bij het Rescuecenter. We werden hartelijk ontvangen door de meisjes en de staﬀ (al waren de meisjes wel erg verlegen).
Wat een golf van emoties ging door me heen, eindelijk terug bij de meisjes, hoe hebben ze deze moeilijke
periode met de CoVid19 pandemie beleefd?
De ingang van het centrum was verplaatst (de school had een hek gebouwd waardoor het niet meer
mogelijk was om via de school naar het centrum te rijden), de meisjes waren geen meisjes meer maar
mooie, jonge dames, het rook nog steeds zoals ik in mijn gedachten had, mijn eerste reactie was “hier is
veel te doen voor ons”, mijn tweede reactie was “eindelijk weer ‘thuis’ “, mijn derde reactie was “wat zal
de rest van de groep er van vinden”. Kortom een rollercoaster, ik wilde overal heen lopen, alles laten zien,
alles voelen, iedereen knuﬀelen en eigenlijk ook gewoon even stil staan en voelen/genieten.

We kregen een late lunch en Jane (één van de meisjes) gaf ons een rondleiding.
Iedereen was enthousiast en in gedachten al aan het kijken wat voor projecten en werk er voor ons te
doen was.
Na de lunch zijn de mannen richting farm gegaan om te kijken waar het kippenhok gerealiseerd kon worden en of de materialen er allemaal waren. Deze bleken nog niet geleverd, maar dat zou de volgende dag
gebeuren. De blokken beton waren er wel en de mannen konden het niet laten alvast een eerste opzet te
maken.
De jongelui hebben de meisjes de nieuwe volleybal gegeven en meteen maar een potje gevolleybald met
ze.
Na het avondeten hebben we nog even nagepraat in de grote tent en toen snel naar bed, iedereen was
moe van de lange reis.
Corona heeft zeker zijn weerslag gehad op het Rescuecenter, het was een moeilijke tijd voor de meisjes
en staf. De meisjes een jaar niet naar school, thuis onderwijs geven door de staf, de staf die niet naar huis
kon gaan (lockdown, avondklok, regels als je uit het centrum ging, mocht je niet meer terug (regering) en
zware tijd door droogte, betreﬀende voedselproductie en fruit). De positieve vibe was er nog wel, maar
minder sprankelend dan ik gewend was. Mijn missie was deze vibe weer terug te krijgen in de komende
twee weken.

Zondagochtend stond er een wandeling naar observation hill ( de heuvel achter het Rescuecenter) met de meisjes op het programma om de zon op te zien komen. Wat een waanzinnig uitzicht als je daar boven op die heuvel staat. Wat een rust en sereniteit. Zo leuk om samen met
de meisjes te doen. Daarna zijn de meisjes naar de kerk gegaan en hebben wij ontbeten. Na het
ontbijt hebben de mannen het nieuwe volleybalnet opgehangen, wat waren de meisjes verrast
dat ze terug kwamen.

De rest van de dag stond in het teken van Kenia. We werden allemaal in groepjes verdeeld en
moesten een Keniaanse dans en Keniaans liedje leren. Deze werd na de lunch gepresenteerd
aan de andere groepen. Dit was een erg leuke manier voor iedereen om elkaar te leren kennen,
wat hebben we gelachen en wat was het leuk. Dansen en zingen is als therapie voor deze meisjes.
We hebben in groepjes ook ons eigen diner moeten plukken op de sjamba, zelf groente snijden
en klaarmaken en koken op een kleine stoof met houtskool. Dit is een uitdaging, maar met de
hulp van de girls hebben we een heerlijke maaltijd op tafel gezet. Ugali, skuma, stoofvlees en
chapati. Wederom veel gelachen, veel geleerd, leuke foto’s gemaakt met de meisjes en vooral
de warmte gevoeld dat we zo welkom zijn.
Alle warmte en liefde die je aan ze geeft, krijg je driedubbel terug.

Maandag 26 juli stond in de agenda als alle hens aan dek, painting day!
We hadden besloten dat de mannen en jongens aan het kippenhok gingen werken en de vrouwen en meiden gingen schilderen. De mannen werden geholpen door Lawrence en hadden tientallen kinderen achter
het hek als toeschouwers. De vrouwen hadden veel hulp van de boarding school girls ( de lagere school
meisjes waren naar school). Eerst alle boeken uit de bibliotheek en alle stapelbedden aan de kant in de
slaapzaal, daarna alles af tapen en plastic op de grond gelegd en toen aan de slag met rollers en kwasten.
Wat een hulp en wat een gezelligheid. Muziek hard aan, roze verf in de aanslag en verven maar. Roze is
de lievelingskleur van de meisjes en dat was te zien. We hebben de bibliotheek, slaapzaal en conference
hall geschilderd. Sommige meiden waren zelf ook iets roze geworden van de verf, maar het mocht de pret
niet drukken. De dagen erna hebben we het nog een tweede keer gedaan.
Ons motto was: zien werken, doet werken! En dat was ook echt zo, iedereen hielp mee.
Wij, vrouwen, moesten onze ideeën over netjes verven wat loslaten, iets wat al oud is, afgebladderd en
niet recht is krijg je niet perfect. Maar de mannen moesten de knop even helemaal om zetten. A-klasse
materiaal in Kenia is dat zeker niet in Nederland. Even een doosje schroeven halen duurt al snel 5 uur,
hetzelfde geldt voor even hout laten bezorgen. Dit komt met de tuktuk of achter op de motor en niet met
een vrachtwagen. We moesten roeien met de riemen die we hadden en mogen uiteindelijk meer dan trots
zijn op alles wat we bereikt hebben.

Om 2 uur ’s middags werd er door de meisjes die dienst hadden hout in de kachel gestopt, zodat wij een
paar uur later een “warme” douche konden nemen. Na twee dagen van koude douches kwam ik er achter
dat de blauwe knop voor het warme water was en de rode voor het koude water! Lekker slim dus.
De volgende dag vertrokken Edith, Jolien, Nanuq, Nienke, Rahab en ik naar Teule, een weeshuis vlak bij
het centrum. In twee auto’s, een half uur over hobbelige zandwegen reden we er heen. Praten tijdens het
rijden ging niet, we konden elkaar niet verstaan door de rammelende auto’s.
Daar aangekomen kregen we een rondleiding, wat een mooi tehuis en goed verzorgd, ze verkochten hun
eigen eieren, melk en groenten. Wat een mooi voorbeeld voor het rescuecenter.

De rest van de dag hebben we met zijn vijven de First Aid course verzorgd voor docenten en personeel
van het weeshuis. De meiden waren onze proefpersonen (door de coronamaatregelen moesten we improviseren).
We kregen goede reacties na de cursus. Elke deelnemer kreeg een certiﬁcaat van deelname, een kiss of
life en de lunch werd door Divinity Foundation aangeboden.
Na de cursus kregen we een rondleiding door de aan de overkant gelegen primary school. We moesten
elke klas in om ons voor te stellen en er werd gezongen en gedanst voor ons. Heel bijzonder om te praten met de kinderen en leerkrachten. De school werkt volgens de 7 habits of highly eﬀective people by
Stephen R. Covey.
Op de terugweg liepen er 7 giraﬀen langs de weg, snel even stoppen en foto’s maken.

Terwijl wij de hele dag in Teule waren zijn de mannen verder gaan bouwen aan het kippenhok (eigenlijk
kippen paleis, zo groot). Rick en Huub zijn ’s middags met Lalaito en Saruni naar de markt in Oloitokitok
geweest om geiten en een stier te kopen. Deze werden later op de dag door een Maasai man (lopende)
naar het centrum gebracht, net op het moment dat wij terug uit Teule kwamen. We zijn uitgestapt en
hebben het laatste stuk met de Maasai man, geiten en stier meegelopen om ze vervolgens veilig naar hun
hokken te begeleiden op het centrum.
Het was al met al weer een productief dagje.
De volgende twee dagen stonden voor de vrouwen in het teken van geven van de First Aid Courses aan de
Maasai community en een dag aan de leerkrachten van omliggende scholen. De mannen waren druk met
het kippenhok en herstellen van het hekwerk.
In de middag hebben we het schilderwerk afgemaakt. Jolien heeft een mooie boom op de muur van de
slaapzaal geschilderd, met de handen en naam van Jolien, Nienke en Nanuq er bij.

De volgende klus was de voorbereidingen voor het greenhouse. Op het terrein van het greenhouse bleek
heel veel gedroogd mais te liggen (voer voor de koeien), deze moest verplaatst worden naar de opslag, al
het vuil en oude plastic van het greenhouse moest weggehaald worden en de grond moest omgespit worden. Als we dit eerder geweten hadden, hadden we gezorgd dat dit klaar was voordat de expert kwam.
Communicatie was helaas een dingetje. Dit betekende dat het hard werken was voor de boarding school
meisjes, Lawrence, Dan en ons tienen om alles om te spitten en daarna (paar uur later dan gepland)
het plastic te installeren over het greenhouse heen. Uiteindelijk was de klus geklaard en zag het er weer
netjes uit. Stapelbedden uit de opslag er in gezet om houten bakken in te maken voor de beddings met
zaden. Ook werd het hek rondom het greenhouse hersteld en een poort (gevonden in de koeienstal) gebruikt om te zorgen dat de geiten en koeien niet meer bij de groenten en het greenhouse konden komen.
Jolien en Rick hebben de keuken geholpen met het koken en de pasta (ze hadden gehoopt een Keniaanse
maaltijd te gaan bereiden, maar helaas stond dit op het menu) smaakten overigens heerlijk.

De volgende dag hadden Edith, Jolien, Nanuq, Nienke en ik de menstrual health talks voor 2x25 meisjes
uit de buurt. Voorlichting over hygiëne, menstruatie en seksuele voorlichting. Het laatste deel werd gedaan door Rahab en Dr. Panadol (Sadera), de rest door onze meiden. Vol trots stonden Edith en ik daar
om te zien hoe onze meiden de presentatie gaven en antwoord gaven op de vragen van al deze meisjes.
De boodschap van de seksuele voorlichting door Rahab en Sadera was, seks is voor getrouwde mensen,
boven de 18 jaar en alleen om kindjes te maken. We hebben maar niet verteld hoe het bij onze Westerse
wereld aan toe gaat. Wat een cultuurverschil.
Aan het einde konden we elk meisje een goodie bag meegeven met een onderbroek, pakje maandverband, tandenborstel, tandpasta, zeep, hygiëne doekje en twee herbruikbare stoﬀen menstrual pads.
George, een vriend van ons uit Kenia had in 4 dagen tijd 120 herbruikbare maandverbanden van stof voor
ons gemaakt om uit te delen aan de meisjes. Maandverband kopen is voor veel gezinnen niet te doen en
door deze reusable pads kunnen de meisjes toch naar school. Het is bij de arme gezinnen heel gewoon
dat de meisjes elke maand tijdens de menstruatie thuis blijven, in een hutje, tot ze niet meer bloeden, dit
betekent dat ze achter raken op school en uiteindelijk niet meer heen gaan. De enige optie is dan om ze
uit te huwelijken en besnijdenis te ondergaan.

Dat wij klaar waren met onze presentaties waren we blij verrast, de meisjes hadden het hele farm deel
schoongemaakt, de troep verzamelt en verbrandt en samen met Lawrence een groot gat gemaakt met
plastic er in om de uitwerpselen van de dieren in te verzamelen. De koeienstal en het geitenverblijf waren
schoon gemaakt en aangeveegd.
Ook het plezier van de meisjes tijdens het helpen straalde van ze af. Iedereen hielp mee van staf tot aan
de kleinste van 8 jaar oud.
Het leek of er een verandering gaande was bij de meisjes en de staf en dit is wat we hoopten wat zou
gebeuren.

Zondag 1 augustus stond in de agenda als Dutch Day. Arviq en Jolien hadden een presentatie over Nederland voorbereid, Rick, Huub, Nienke en Nanuq hadden een programma samengesteld met spelletjes, eten
en drinken. De bedoeling was de dag te starten met het hijsen van de Nederlandse vlag en het zingen van
het Wilhelmus, daarna zouden we samen met de meisjes naar de kerk gaan en teruggekomen uit de kerk
pannenkoeken bakken en de koningsspelen doen.
De kerk was erg bijzonder om mee te maken, er werd zelfs een tolk opgetrommeld om de dienst te vertalen van het Swahili naar het Engels. Er werd gezongen en gedanst en zelfs oﬀers gebracht door de community. Wat een liefde en vrolijkheid straalde de mensen uit, ze hebben weinig maar zijn zo rijk in liefde.
Het koekhappen, spijkerpoepen, stoelendans, knikkeren, eierlopen en alle andere spelletjes waren een
succes. Lachen, gieren, brullen met tranen in de ogen.
De pannenkoeken, gebakken door Thomas en Herald gingen er in als koek. Vooral de mee gebrachte
stroop en poedersuiker ging er goed in. De stroopwafels bij de thee waren een traktatie, hoe zoeter hoe
beter bij de meisjes.
Daarna hebben Edith en Adinda kilo’s aardappelen geschild, uien gepeld en wortels geschrapt, geholpen
door de dames in de keuken en Jolien. De mannen hebben vervolgens de pannen op het vuur gezet en er
hutspot van gemaakt. Sausages erbij, de meegebrachte jus uit Nederland en smullen maar. Wat kunnen
de meiden eten, als bootwerkers schepten ze 2-3x op. Een genot om te zien dat ze er van smulden.
Na het avondeten hebben de teens gedanst en gezongen met de meisjes. Heerlijk ontspannen samen zijn
en veel lachen.

Maandag 2 augustus kwamen er twee expert om samen met de mannen en jongens de zonnepanelen te
installeren. Uiteraard ging ook dit op zijn Keniaans qua tijd. Er bleek eerst nog wat voorbereidingen getroﬀen te moeten worden, welke niet bekend waren voor die tijd. Meters elektra draad werd er gelegd,
frames voor de zonnepanelen werden gelast, een dichte kast voor de accu’s gebouwd en toen konden
eindelijk de zonnepanelen het dak op.
Deze zonnepanelen zijn gedoneerd door het Schoter Scholengemeenschap, de school van de kinderen. ’s
Avonds kregen we te maken met een powercut en groot was onze verbazing dat we gewoon licht hadden
doordat de zonnepanelen al werkten. Wel kregen we te horen dat de bedrading in bibliotheek en conference hall gevaarlijk was en daardoor de zonnepanelen nog niet continu gebruikt konden worden. Navraag
over de kosten deed ons beslissen dat we dit voor vertrek geregeld wilden hebben en dit nog uit ons budget betaald kon worden. Tijdens ons verdere verblijf in Kenia kregen we het bericht dat de elektra veilig
was en de panelen hun werk deden. Geweldig nieuws.

De dag dat de mannen met de zonnepanelen bezig waren zijn Edith en ik met Lawrence en Lalaito richting
Kimana gereden om kippen te kopen. Al snel stonden we met een lekke band aan de kant van de weg.
Het thuiskomertje er onder krijgen was nog een hele klus, maar uiteindelijk lukte het. Voor we kippen
konden kopen moesten we de lekke band naar de garage brengen, nog ergens voor stoppen en na een
paar uur kwamen we bij de kippenboer. Geen kippen, dus verder naar de volgende. Na een hobbelige rit,
2x uitstappen omdat de auto vast stond kwamen we dan eindelijk aan bij de kippenfarm. Wat een belevenis, struinen tussen de kippen om aan te geven welke we wilden hebben, onderhandelen over de prijs (en
lekker af dingen) en uiteindelijk met de uitgezochte kippen en hanen in kartonnen dozen weer terug naar
het dorp om te betalen. Pin apparaat deed het niet, dus met kippen en al in de auto richting ATM voor
geld, dan gelijk maar stoppen voor een boodschap, waterbakken voor de kippen en drank (arme kippen
nog steeds in de dozen op de achterbank) en een uur later weer terug om eindelijk de kippen te betalen.
Vervolgens bleek de uitlaat ook onder de auto uit te liggen en was de bedoeling om die meteen te laten
maken. Gelukkig was Lenny (onze kok) ergens in de buurt en die heeft ons en de kippen opgehaald, de
kippen zaten al veel te lang in de dozen en kregen het warm. Achteraf bleek dat Lawrence pas om 22h ’s
avonds terug kwam, drie uur later dan wij terug kwamen. We waren om 11 uur ’s morgens vertrokken.
Terug bij het rescuecenter konden we de nieuwe kippen in Chickingham Palace loslaten en hebben we de
meisjes de oude kippen laten vangen om ook in hun nieuwe verblijf te zetten.
Al met al voor ons een innerverende dag hahaha, maar project chickenhouse was voltooid.
De volgende ochtend vroeg bij de kippen gekeken, water en voer gegeven en Joyce, één van de meisjes,
als kippenverzorgster aangesteld.

Na het ontbijt vertrokken wij naar Amboseli NP voor een nachtje in een luxe lodge en safari. Onze rescue
dochter mocht als verrassing mee en wat straalde ze. Samen met Nienke en Nanuq in een kamer en wat
hadden ze een lol, dansen, zingen en veel praten. Ze kregen nog wel de schrik van hun leven nadat er
geklopt werd op hun door en er een grote baviaan binnen kwam stormen. Deze opende de kast, greep er
zakjes koﬃe en thee uit en verdween nadat Nampaso een schoen van Nienke naar hem gooide. De les die
ze leerden was, doe altijd de deur op slot.
Wat genoten we van de luxe en het heerlijke eten. ’s Avonds hebben we een sundown gamedrive gemaakt
en de volgende ochtend om 6 uur een morning gamedrive. Wat hebben we veel dieren gezien, allerlei
soorten vogels, cheetah, ﬂamingo’s, nijlpaarden, zebra’s, olifanten, hertensoorten en nog veel meer.

Voordat we terug gingen naar het rescuecenter zijn we gestopt bij een Maasai dorp, Oletiptip. We werden
verwelkomd met dans en gezang. Vervolgens kregen we een rondleiding door het dorp en heeft de Chief,
Raphaël Oletiptip, tevens medicijnman, ons wat verteld over de kruiden en takken die hij gebruikt voor
verschillende aandoeningen en ziektes. We mochten binnen kijken in één van de lemen hutten en Nanuq
en Nienke waren bijna verkocht voor één olifant, één leeuw en tien koeien. Arviq moest vechten met een
Maasai jongen en degene die zou winnen mocht met Jolien trouwen. Gelukkig hebben we alle drie de meiden gewoon weer meegnomen.
Na een kijkje bij de vrouwen en hun zelfgemaakte sieraden en beeldjes begon het afdingen. Altijd minder
dan de helft betalen (en dan betaal je nog teveel!!). Tevreden gingen de meeste van ons weg, met leuke
hebbedingetjes en sieraden. Al had Adinda nog wel even een hartig gesprek met 4 mannen die haar het
vel over de neus heen wilden halen. Niet toegeven, zeggen dat ze de Keniaanse mannen en hun manier
van onderhandelen kent en uiteindelijk met behulp van Lepau de armbandjes gekregen voor de prijs die
ze wilden betalen (en zelfs nog minder).
De mannen hadden uiteindelijk door dat Adinda niet makkelijk te bedotten is.

Terug van Oltukai is de knop nog één keer om gegaan en hebben we de laatste dag in het Rescuecenter
bergen verzet. Puntjes op de i, alles schoongemaakt, de tweede slaapzaal leeggehaald, alle matrassen
opgestapeld en een gordijn voor gemaakt, greenhouse beddings gevuld met grond en nog veel meer. De
mannen de kast voor de accu’s afgemaakt, een poort geplaatst en twee schoorstenen in de keuken geinstalleerd, zodat alle rook naar buiten gaat en niet in de keuken blijft hangen. De oven gerepareerd en
mama Robba uitgelegd dat er geen boomstammen in kunnen, maar dat ze moet vragen of iemand ze
klein kan hakken of zagen voor haar.
In de middag eerst een meeting met alle staﬂeden en ze uitgelegd wat nodig is van hen om het rescuecenter te houden zoals het op dat moment was en om het nog beter te maken. Duidelijk aangeven dat
een schone omgeving belangrijk is, niet alles provisorisch maken maar degelijk zodat het langer mee
gaat, onderhoud belangrijk is, geen plastic en glas weggooien op het terrein. De dieren goed verzorgen
en vooral niet laten grazen van de groenten en kruiden. Uitgelegd dat goed voorbeeld goed doet volgen.
Dat ze de meisjes moeten laten zien wat ze kunnen en moeten doen en niet alleen zeggen wat ze moeten
doen.
Daarna alle meisjes uitgenodigd in ons kamp, warme chocolademelk gemaakt met chips en ook hen
verteld wat we van hen verwachten om het centrum schoon en draaiende te houden. Huub had een lijst
gemaakt van welke groenten en kruiden waar in het greenhouse kunnen worden geplant en we hebben
een lijst gemaakt hoe de kippen verzorgd moeten worden niet alleen qua eten, drinken, antibiotica en vitaminen, maar ook het schoonmaken van de hokken en buiten ren. Er was wel een heel grote verrassing,
er was een klein eitje gelegd door de kippen. Het eerste eitje en nadien volgden er nog meer hoorden wij.

’s Avonds kwam het onvermijdelijke afscheid. Wat zagen we hier allemaal tegenop, maar het kon niet
anders.
Met een spetterende disco, dansend en zingend en met neon armbandjes namen we afscheid. Er vloeiden
vele tranen, niet alleen bij ons, maar ook bij de meisjes, de staf en de meiden van de keuken. Nog niet
eerder waren er zoveel huilende mensen als ik weg ging bij de meisjes. Dit deed ons goed, het betekende dat ze echt genoten hadden, net als wij. Wat zullen we ze missen, wat zullen zij ons missen. Wat doet
afscheid nemen pijn. Zien dat je rescuedochter niet kan stoppen met huilen en snikkend weg loopt, nog
een keer terug komt en weer huilend weg loopt. Meisjes die elkaar in de armen vallen en elkaar troosten,
maar ook blij zijn voor de twee weken die we samen hadden. Steun die ze elkaar geven als één familie.
Hartverscheurend, maar met zoveel liefde en warmte. Dit was geen afscheid, dit was het begin van nieuwe vriendschappen, vriendschappen voor het leven tussen ons tienen en de meisjes.
Lieve meisjes, we houden van jullie en wat er ook gebeurd, we zullen jullie blijven steunen. Jullie zijn
dappere meisjes, beslissen om je familie achter te laten, geen besnijdenis en uithuwelijking te accepteren,
maar daardoor wel weg te zijn van jullie familie is dapper. Daar is moed voor nodig en dat hebben jullie,
stuk voor stuk. Stay strong en jullie dromen zullen uitkomen.
Er komt een dag dat we elkaar allemaal weer zien, kleine meisjes worden jonge, sterke dames met een
toekomst. Elk kind verdient een toekomst.

Na dit afscheid werden we de volgende ochtend om 8 uur opgehaald en zijn we naar Tsavo en een week
naar Diani Beach geweest. En afsluitend nog 3 nachten in Nairobi doorgebracht. Een ﬁjne afsluiting met
Lawrence, Nav en als verrassing Elisabeth (één van de rescue meisjes die naar kostschool zou gaan die
week) met mooie woorden en dankbaarheid.
Alle ervaringen een plekje geven, even relaxen en vooral heel veel napraten over ons avontuur. Een avontuur wat we met zijn tienen aangegaan zijn en met zijn tienen geﬁkst hebben. Zonder elkaar was dit ons
nooit gelukt, we hebben een waanzinnige tijd samen gehad en onze vriendschap is nog sterker geworden.
Ik prijs me gelukkig met mijn gezin en de ervaring die we samen hebben kunnen meemaken. Ik hoop dat
ze nu begrijpen waarom ik echt telkens weer de drang voel om terug te gaan.
Mijn missie daar is nog niet klaar, ik kom terug en ik vermoed dat we ook samen nog een keer terug zullen gaan.
Lieve Herald, Arviq en Nanuq dank jullie wel dat jullie mij telkens weer de kans gegeven hebben om mijn
hart te volgen naar Kenia, dank jullie wel dat jullie mee wilden en nu zelf ervaren hebben waarom. Dank
jullie wel voor de liefde en warmte die jullie mij deze reis hebben laten voelen en de warmte en liefde die
jullie Divinity, de rescuemeisjes en Kenia hebben gegeven. Lieve Jolien, spontane, mooie, blije en zorgzame schoondochter, het was een feestje jou mee te hebben. Mooi om te zien hoe snel je je aanpaste in
deze andere cultuur, mooi om te zien hoe sterk jouw band met de meisjes en dan vooral Nanginyi was.
Koester deze ervaring en herinnering en ik hoop met heel mijn hart dat er een dag komt dat je terug gaat
naar Kenia (met ons).
Lieve Edith, Thomas, Rick, Huub en Nienke, ik had deze reis met niemand anders dan jullie willen maken. Een andere cultuur, ander leven en toch hebben jullie snel de knop omgezet, alsof jullie al veel vaker
samen met ons zo’n avontuur waren aangegaan. Best spannend om met zijn tienen dit avontuur aan te
gaan, 26 dagen 24/7 bij elkaar zijn, hoe zal dat gaan. Nou dat ging als vanzelf, heerlijk om samen met
jullie te doen. Wat hebben we veel gedaan, veel geleerd, veel gekaart, gelachen, gedronken, af en toe
gemopperd (wat er ook bij hoort), onverwachte dingen gedaan, karaoke gezongen, decadent uit eten in
een grot, keihard gewerkt en herinneringen gemaakt.
We hebben herinneringen voor het leven gemaakt, kinderen blij gemaakt, ons nuttig kunnen maken en
vooral een afdruk in ieders hart achter gelaten.

Ze zullen ons niet snel vergeten en wij hen niet!

