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Jambo nieuwsbrieflezers / 4-1-2008

Een lied voor vrede

Laat me gewoon starten door jullie een heel gelukkig nieuwjaar te wensen.

Laat me als volgende zeggen dat we hier echt geweldige kerstdagen hebben gehad - De kinderen van beide weeshuizen
hebben volop genoten en daar wil ik bij deze ook graag alle mensen voor bedanken die hebben bijgedragen aan dit
feest.  Van het feest hebben we genoten allemaal en die opgedane energie hebben we allemaal zoals u weet nu heel
hard nodig. U heeft ongetwijfeld het een en ander via tv radio en kranten meegekregen over de situatie nu in Kenia.

In Malindi waar ik nu ben is het veilig en met veilig bedoel ik veilig. Natuurlijk hebben  we ondervonden dat er geen
transport meer kon plaatsvinden in het land en kwam er benzine tekort - beltegoed  tekort en voedsel tekort; maar dat
staat in geen verhouding met wat anderen in het land meemaken. Ons grootste probleem de afgelopen dagen en ook nu
nog is onze collega's die naar hun oorspronkelijke leefgebied zijn afgereisd en daar nu niet meer vandaan kunnen
komen.

U kent van het kerstverhaal dat Joseph en Maria destijds terug moesten reizen naar Bethlehem om zich te laten
registreren . Zo kunt u het zich hier ook voorstellen - mensen hebben ver gereisd om te kunnen stemmen. En toen liep
het anders dan verwacht en mensen gingen vechten en mensen kunnen hun huizen niet uit en zo verder. Vele wegen
zijn geblokkeerd om verder onrusten te voorkomen en mensen worden naar hun oorspronkelijke gebied gebracht. Veel
van onze collega werken al generaties lang niet meer op hun oorspronkelijke grond - kennen die gebieden amper -
maar zijn er nu wel - zonder huis - zonder bekenden - zonder ook maar iets in parken of bij politie posten .In vele
plaatsen van het land heeft u de toestanden gezien - veel huizen zijn platgebrand - de mensen zijn dakloos - veel
mensen dood of gewond. In de afgelopen dagen hebben we met collega's mobiel contact gehad - via de telefoon sturen
we beltegoed naar hen zodat we konden blijven communiceren.

Sommigen waren geschokt en zagen de rook van branden vanuit hun huis. Velen zaten zo vast  in hun huizen en
hoorden verhalen want wat er speelde maar wisten niet veel want ze mochten het huis niet verlaten - vaak geen tv of
radio.

De boekhoudster van Malindi, Ann, was gestrand in Nairobi - als ik belde zei ze altijd " We zijn oke Ria ; we blijven
in huis maar zijn oke ". Toen zagen we een manier om haar terug in Malindi te krijgen en we sms-ten dat naar haar -
blijdschap vonken klonken door de smsjes.  Bussen gingen niet dus we hebben haar met een politie auto naar het
vliegveld kunnen brengen en een ticket via mail verstuurd dat ze via mail op het vliegveld kon ophalen. Haar woorden
klonken in mijn hoofd " Ria we zijn oke ". Ze is altijd positief.. Het vliegtuig landde en daar was Ann - veilig en wel
in Malindi - ik zag haar en dacht " Oh oh .." Mensen omhelzen haar en iemand zegt gelukkig nieuwjaar en het eerste
wat ze zegt is " Dit is geen gelukkig nieuwjaar ". Ik zie haar gezicht - het is in en in zwart .blanken worden bleek als
ze niet oke zijn - donkeren mensen kunnen grauw zwart worden om diezelfde reden - en Ann haar gezicht is diep
zwart. En nu begint ze te praten - " Ria, het is slecht in Nairobi - echt heel slecht en de verhalen komen ". Alvorens ze
is uitgepraat - er staan anderen bij - ben ik even weg gegaan want ik merk dat er water uit mijn ogen stroomt - ik ben
heel blij dat ze hier is. Als ik haar later vraag .waarom bleef je zeggen :" Ik ben oke Ria ?" Zegt ze ; Ria we hebben al
problemen - en je maakt je alleen maar meer zorgen als je het allemaal weet daar heeft niemand wat aan .

Meerdere personeelsleden zijn gestrand - vrienden en familie van onze vrienden zijn gestrand en het is verschrikkelijk
te zien dat mensen elkaar dit aandoen . Ik kijk naar beide weeshuizen waar alle stammen in vrede altijd naast elkaar
werkten en nu nog -

Maar  grote  ex- kinderen van SOFCC 1 gaven me een schrik - laat het bij 1 schrik blijven . Er zijn kinderen die 25
jaar geleden in het weeshuis kwamen sommigen dus nu volwassen . Vandaag kreeg 1 van die volwassen die tot de
stam behoort van de president  een telefoontje van iemand van de stam van de verliezende partij . Normaal geinen ze
en slechts enkele weken geleden hebben ze samen geschoold en gewerkt voor een begrafenis van iemand .. de persoon
zei :" Ik weet jou en je stamgenoten te vinden we maken jullie allemaal af!"  Laat het is vredesnaam bij 1 incident
blijven m.b.t. onze weeshuis volwassenen.
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Onder de gestranden bevind zich Ann manager  van SOFCC Ruiru . ( ja u leest het goed - twee gestrande Annen in
totaal )

Ann is in Kisii -ze kan er niet uit .Nu de andere stammen allemaal weg  en ook geen toegang meer hebben tot het
gebied - keert de veiligheid terug - nog steeds kan ze niet weg - ze moet in haar gebied blijven . ( Kisii is het westen
en u daar ongetwijfeld over gehoord hebben ) maar ze kan haar huis weer veilig uit . En dat heeft ze gedaan  -
Donderdag besloot ze te gaan koken voor de slachtoffer - de daklozen - de ontheemden-

Vrijdag - de eerste dag van echte rust ( Donderdag was niet rustig ) Ik probeer de bankzaken te regelen - onze
tekenbevoegden zijn niet in SOFCC 1 dus Gladys en ik nemen de geldzaken over .Maar alles lijkt kalm . Dan een sms
van Ann met de boodschap - " Ria het is afschuwelijk - nu zie ik wat er echt gebeurd is - 100-den kinderen zijn
ontheemd- 100-den volwassen in het duister -   - kinderen die gezien hebben hoe hun ouders het leven hebben  gelaten
- kinderen die hun ouders kwijt zijn.

Het is heel moeilijk voor hulpverleners om het gebied binnen te dringen maar ik realiseer me al snel dat we een grote
hulpverlener al binnen het gebied hebben en dat is onze eigen Ann! Want als ik later met haar bel zegt ze : Ria mijn
man heeft een vriend van de stam die hier nu niet mag komen - maar die kan aan benzine komen en hij gaat proberen
of wij dat hier kunnen krijgen - als dat lukt dan reis ik af naar een dorp waar een grote politiepost zit en wil het hoofd
spreken.

Niet veel later bel ik haar om te vragen of het gelukt is benzine te krijgen - het is gelukt - alle mensen in kantoor
lachten en klappen voor Ann - ze is niet voor een gat te vangen ! Maar dan. Ann zegt : Ria ik kan niet verder spreken
want ik huil . ik probeer haar te kalmeren en ze probeert even verder te praten - " Ria - nu zie ik wat voor gevolgen dit
heeft - er zijn hier zoveel kinderen - we verdelen ze in groepen - " Kinderen waarvan de ouders misschien komen ..
Kinderen waarvan we vermoeden dat de ouders niet komen of we weten dat ze niet komen en waarvan we hopen dat
een oom of tante voor de kinderen komt". Op dat moment worden er 40 nieuwe kinderen gebracht - ze krijgen
bananen - die groeien volop ik Kisii en eten de bananen alsof ze dagen geen eten hebben gezien  en op dat punt stopt
Ann .het is haar teveel geworden.

Ik bel haar even later terug " Ann  denk je dat je het voor mekaar krijgt om een crisis opvang te starten als ik je help
met financiën?" " Ja zegt ze .ik ken je Ria - ik ben al bezig - we kunnen de mensen naar een nu toch leegstaande
school brengen - voor nu - dat geeft ons tijd -later moeten we zien Ria hoeveel wezen er zijn - zijn het een paar dan
neem ik ze mee - zijn het er veel dan moeten we hier permanente opvang voor wezen regelen - maar laat me eerst
zien  en handelen nu- ben je het met me eens ?" Ja Ann - ik voel me even Jona. Kent u het verhaal van Jona die naar
Ninavee moest en niet wilde en uiteindelijk brengt God hem daar toch". Hoe vaak ben ik niet al gevraagd om iets te
starten in het westen van Kenia - nu is er geen weg terug. Nu beginnen we met de crisis opvang daar.

Veronica, ons zangtalent werd vannacht wakker en wist zeker dat ze moest gaan zingen - een zelfgeschreven lied dat
oproept naar vrede - een lied dat mensen herinnerd aan eerder gestreden strijd en de strijders die daarvoor het leven
lieten en die zouden niet willen dat we nu weer in strijd zouden komen- de terroristische aanslag op de USA
ambassade - Kenianen sloegen zich er door heen door saamhorig te zijn - nu een oproep voor saamhorigheid in een
lied . Ze belt mij en Fester uit bed om te vragen of ze ene lied mag opnemen in de studio voor oproep voor vrede -
Fester zegt gelijk" Doen ".

Vanaf zondag zullen alle radio zenders in Kenia het lied op de radio laten horen!

Luister en kijk mee...
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Ondertussen werken wij aan een netwerk - een netwerk van onze contacten - "Wie is in de getroffen gebieden die niet
bereikt kunnen worden en kunnen wij inzetten voor hulp aan slachtoffers . Als mensen er niet in kunnen dan is het
wellicht het concept om mensen in te zetten die al daar te plaatse zijn . We zijn modern - er zijn banken - ik stuur ze
geld - ze kopen alle benodigdheden als dekens - borden - eten - en helpen mensen elkaar te vinden .

U heeft wellicht veel gezien over Nairobi - Nairobi is vlak bij de regering - vlakbij hulpverlening - dit gebied zal zich
echt wel even redden - het is de eerste plek waar hulpverlening komt omdat het de hoofdstad is - maar de afgelegen
gebieden - die niemand ziet - daar willen we nu helpen met onderdak - dekens  en zorg na zoektocht naar familie -
contacten zijn er al in Kisii en Kisumu - de twee gebieden liggen elkaar niet nu maar beiden hebben hulp nodig en dat
willen we graag bieden .

Wilt u ons helpen iets te doen voor Kenia - voor de mensen die gestrand zijn - maak dan geld over op St Spirit of
Faith . Rabobank 32.09.53.580 o.v.v. Kenia 2008-01-04

Ik zorg ervoor dat er eerste hulp goederen worden gekocht nu en hopelijk een structurele oplossing word gevonden.

Misschien had u deze brief anders verwacht - misschien had u meer willen horen over gruwelijke stammengevechten -
maar u krijgt alles denk ik wel via het nieuws binnen en ik kan u beamen dat het heel erg is wat er gebeurt. Ook op
www.cnn.com kunt u het nieuws bijhouden. Bovendien ben ik hulpverlener - los van politieke meningen - los van
geloof of ras- stam

Ook wil ik u vragen te bidden als u dat normaal ook doet - het maakt niet uit wat voor geloof u dient- ook in het
weeshuis werken moslims en christen samen en we houden gezamenlijke gebedsbijeenkomst. Bid voor vrede en dat de
hulpverlening op gang kan komen. Met dit laatste kunnen wij God zij dank bijdragen.

Kwaheri ( Is tot ziens in het Swahili)

Ria Fennema

 

 


http://www.cnn.com/
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