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Malindi/Kenia, 3 September  2009.

Jambo nieuwsbrieflezers ( “Hallo” in Kiswahili )

Habari? ( “Hoe gaat het ?”)

Het is alweer 3 maanden geleden dat we in Nederland waren en zolang is het ook alweer geleden dat er een
nieuwsbrief kwam .Maar ik kan zeggen dat alles hier wel goed gaat. Er worden hevige regens verwacht – veel te laat
voor tijd van het jaar maar zeer welkom in heel Kenia  dus we zullen zien of de weersvoorspellers gelijk krijgen.

Wat ook absoluut weer goede kant opgaat is het toerisme! U kunt zich wellicht de rellen nog herinneren die er eind
2007 plaatsvonden en u kunt zich ook vast voorstellen dat mensen toen niet in de rij stonden om Kenia te gaan
bezoeken voor een mooie safari . Maar het land is al een tijd weer een prima vakantie land maar toeristen bleven weg
tot voor kort. Het negatieve nieuws is weer naar de achtergrond en mensen komen weer. Dat is goed voor het land
maar ook voor het weeshuis . We hebben immers een safari bureau en een boot en een gastenverblijf en dat zijn allen
inkomengenerende projecten voor het weeshuis.

Daarnaast is het zo dat we ook wel eens mensen hebben die in Kenia op vakantie gaan en dan spontaan het weeshuis
bezoeken en dat blijken later zeer goede supporters te worden; met andere woorden het is ook voor het weeshuis erg
belangrijk dat toerisme weer aantrekt .

In deze nieuwsbrief wil ik graag een van zo'n bezoeker aan het woord laten.

Ik hoop dat u geniet van zijn verhaal en geïnspireerd raakt.

Kwaheri ( Tot ziens in Kiswahili )

Ria Fester Mariama en Yaro . 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jambo-Loterij voor Nyamira

Vorig jaar ben ik als vrijwilliger meegeweest met Bushcamp, een kamp voor weeskinderen in Kenia dat jaarlijks
door KLM-ers georganiseerd wordt. Ik ontmoette er de kinderen uit het weeshuis Blessed Generation  . Ik was enorm
onder de indruk. De dankbaarheid van die kinderen was zo mooi, dat ik al snel besloot dat ik méér wilde doen. Dus ik
nam contact op met Ria ; de leidinggevende van Blessed Generation.

Nou werk ik als Purser bij KLM, dus ben in staat om heel vaak het weeshuis te bezoeken. Regelmatig vraag ik een
vlucht aan naar Nairobi en ga dan  -bepakt en bezakt uiteraard!-  naar het huis in Ruïru. Het is meestal maar een kort
bezoek omdat ik dezelfde avond alweer terug moet vliegen, maar steeds weer de moeite meer dan waard. Diverse
kinderen zijn m'n maatjes geworden en heb er inmiddels ook een sponsorkindje. De vreugde, het plezier en de
onschuld doen me goed en geven me steeds weer enorm veel energie.

En dan hoor je van Nyamira. Een verhaal apart!

In mei van dit jaar bezocht ik dit huis. Bern, de manager van het huis, vertelde me de verhalen van de verschrikkingen
die ze er aantroffen begin 2008. De rellen waren in volle hevigheid uitgebarsten en leidde tot totale chaos en zeer
wreed geweld. Ik had me voorgenomen dat ik alles wilde weten en de hele waarheid wilde horen. Nu twijfel ik of dat
verstandig was… Normaliter kan ik dingen redelijk goed van me afzetten, maar dit hakt er echt in!

Chaos

We rijden door de straten van Nyamira en langs de prachtige theevelden. Ondertussen luister ik naar de vreselijk
verhalen van een jaar daarvoor. Al rijdend vertelt Bern me over wanhopige kinderen die er in de absolute chaos op
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straat ronddoolden. Hun huizen verbrand, hun families verjaagd of vermoord, liepen ze er doelloos rond. Net wees
geworden, soms zélf verminkt en vaak zwaar getraumatiseerd leek hun leven voorgoed verwoest. Ik probeer me voor
te stellen hoe kinderen zich angstig en in shock in de lage en dichtbegroeide theeplantages schuilhielden. Vrezend
voor hun leven en met de meest verschrikkelijke beelden nog op hun jonge netvlies. Anderen verbleven in
tentenkampen en hadden geen idee hoe hun toekomst er uit zou zien. Gelukkig zijn er mensen zoals Ria , die in allerijl
een noodopvang voor ze regelt en een huurhuis voor ze opent.

Kakofonie

Terug in het weeshuis beginnen de kinderen te ontdooien. Ik moest even wennen aan de lunch van bonen en maïs, en
zij aan die gekke blanke man, met dat haar op z'n armen en die witte benen. Maar bellenblaas, ballonnen en snoep
brengt ons snel dichter bij elkaar en voor ik het weet worden de eerste voorzichtige vriendschappen gesloten. We
spannen een net en met de zojuist gekochte ballen toveren we het weeshuis om in een kakofonie van gillende, joelende
en lachende kinderen. Na een tijdje neem ik even wat afstand en kijk met verbazing naar deze blije en onschuldig
spelende kinderen. Ongelooflijk dat dit dezelfde slachtoffertjes zijn waar Bern over vertelde. Natuurlijk hebben ze
professionele hulp om hun angsten en trauma's te verwerken. Maar toch!

Wanneer ik een klein handje op mijn hoofd voel, wordt ik weer teruggebracht naar de vrolijke werkelijkheid van dat
moment. Nietsvermoedend speelt één van de kinderen met mijn haar en begint zachtjes op mijn hoofd te trommelen.
Ze vinden het blijkbaar tijd dat ik een liedje met ze ga zingen. Mijn hoofd dient daarbij als drum, tot grote hilariteit
van iedereen. Voor ik het weet staat een spontaan kinderkoor van 35 keeltjes luid en vrolijk te zingen. Ik slik en ik
slik, maar krijg de brok in mijn keel maar moeilijk weg.

Toekomst

Dezelfde avond ben ik terug in mijn hotelletje. Ik ben inmiddels gewend aan het koude douchewater en ook de TV
mis ik niet meer. In plaats daarvan kijk ik op het schermpje van mijn camera naar de filmbeelden die ik heb gemaakt.
Ik realiseer me dat dit huis écht niet meer kan. Er is geen stromend water en er zijn geen douches. Ze gebruiken plastic
noodtoiletten, die nota bene buiten in de tuin staan. Ik zie de kinderen door m'n schermpje hollen, onschuldige
slachtoffertjes van zulke wrede daden. Om over de tientallen kinderen die op straat leven maar te zwijgen. Soms staan
ze aan het hek en dan krijgen ze wat eten en schone kleren. Maar er is echt geen plek in het huis, dus moeten ze weer
de straat op gestuurd worden. Bij die gedachte word ik boos en verdrietig tegelijk. Kunnen we dan helemaal niets voor
ze doen? Ik zet m'n boosheid om in strijdvaardigheid en ik beslis datzelfde moment: na terugkomst in Nederland ga ik
alles op alles zetten om voor Ria en haar kinderen een heel nieuw weeshuis mogelijk te maken. 

Loterij

En daar zijn we dan....een half jaar later. Inmiddels is er heel veel werk verzet en is met de hulp van sponsors en
andere vrijwilligers een loterij georganiseerd, de Jambo-Loterij. Een hele grote loterij, want voor het nieuwe weeshuis
is veel geld nodig. Het land is gedoneerd door de Keniaanse overheid en aan de weg er naartoe wordt nu ook hard
gewerkt. Maar nu is het aan ons om voldoende fondsen te werven voor de nieuwbouw.  Om hierin te slagen
moeten maar liefst 30.000 loten verkocht worden ad €5 per stuk. Dat is een enorme uitdaging, maar de loterij is groots
opgezet. Zo zijn KLM en Kenya Airways als partners en sponsors aangetrokken en de hoofdprijs is dan ook bepaald
niet mis: een reis naar Kenia voor 2 personen! We hebben nu de hulp van iedereen nodig om zoveel mogelijk loten te
(ver)kopen. Dat kan door loten te bestellen, maar het liefst nog door  'Jambossadeur' te worden. Als Jambossadeur help
u actief mee om loten te verkopen in uw eigen omgeving.  

Klein of groot: ieders hulp is welkom, dus.... help mee!

Direct loten bestellen:

maak €5 per lot (+ €1 voor porto- en administratiekosten per bestelling, dus 1 lot = €6; 2 loten = €11; 3 loten = €16,
etc.) over op rekeningnummer:

1441.20.119, tnv:  Stichting Jambo Watoto. Vermeld u aub: postcode + huisnummer, en dan krijgt u de loten thuis
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gestuurd.

Jambossadeur worden:

Jambossadeurs helpen mee door de loterij onder de aandacht te brengen van vrienden, familie, collega's, buren, etc. U
wordt Jambossadeur door via de site 10 loten of meer te bestellen en deze door te verkopen aan bekenden, zie :
www.jambo-loterij.nl  --> Jambossadeurs.

50x50-programma

Wilt u meehelpen door actief loten te verkopen op uw werk, vereniging, in 'n winkel en bij bekenden, en denkt u
minimaal 50 loten te kunnen verkopen? Meldt u dan aan bij het 50x50-programma ( www.jambo-loterij.nl --> 50x50).
Hierin zoeken we 50 jambossadeurs die minimaal 50 loten verkopen. Een aantal Jambossadeurs zijn u al voor gegaan
en hebben gemerkt hoe snel die loten verkocht zijn. We helpen u met flyers en posters en met het mooie doel en die
fantastische hoofdprijs bent u die loten zó kwijt. In het 50x50-programma rekent u de loten pas achteraf met ons af
en eventueel niet-verkochte loten kunt u naderhand weer retourneren.

Door donaties en sponsoring zijn de kosten van de loterij minimaal en gaat de opbrengst van de Jambo-Loterij
nagenoeg GEHEEL naar het nieuwe weeshuis in Nyamira. Voor de loterij is vergunning verleend door de Minister van
Justitie, de trekking wordt op 6 januari 2010 gedaan door notaris Bosman te Badhoevedorp.

Ga voor details, foto's en filmpjes naar: www.jambo-loterij.nl

Helpt u ook mee met de bouw van het nieuwe weeshuis?

Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp!

Danny Eijkelboom
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