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Lepradorp Mwsambweni
Op verzoek van de voorzitter is een bezoek gebracht aan een lepradorp in Mwsambweni. 
Bijzondere ervaring om te zien dat deze ziekte, die nu ook in Kenia onder controle is, 
structureel een impact heeft op patiënten waardoor ze eigenlijk alleen in een eigen dorp 
kunnen leven. De ziekte is geaccepteerd en een groep van veertien gezinnen woont 
gemoedelijk bij elkaar in een eigen community. De ‘chairman’ van het dorp is erg trots op z’n 
fiets.

Kasemeni zorgproject.
Tijdens ons vorige bezoek aan Kasemeni werd als allerhoogste prioriteit genoemd het 
ontbreken van zorg. Op dat moment niet echt een antwoord of oplossing beschikbaar. In 
Nederland met andere stichtingen overlegd en kennis gekregen. Stichting Kibandaongo: 
hartelijk dank. Ook overlegd met diverse overheden in Kwale county tijdens de trip om meer 
kennis te krijgen over oplossingsrichtingen en de rol van de overheid met betrekking tot 
gezondheidszorg. Bijgaande foto is genomen tijdens een van de meerdere bijeenkomsten met 
vertegenwoordigers vanuit de Kasemeni community  om hen bij te praten.

Twiga Foundation heeft een grote groep jonge kinderen geadopteerd en deze geholpen aan 
een heel goede opleiding. Met een aantal gesproken over het opstarten van een klein bedrijf 
en gekeken naar hun businessplannen.

De Primary school in Bang’a heeft een uiterst moderne administratie. Op de hele school zijn 
twee laptops aanwezig. Toegang tot internet is mogelijk door data te kopen via de mobiele 
telefoon. 

Business Management Training
Op verzoek van Annette’s Women Group tijdens ons vorige bezoek hebben we een driedaagse 
training gegeven in Business Management. De locatie (zie foto) was zeer bijzonder te 
noemen. Op de agenda introductie in product management, promotie, prijsstelling en product. 
Op de tweede dag de vertaling van gemaakte keuzes naar kostprijsberekening, boekhouding 
en budgettering. Op de derde dag van de training werd ingegaan op Micro-financing. De 
reglementen van de groep beoordeeld en vergeleken met ‘best-practices’. Het bleek dat ze hun 
zaakjes uitstekend op orde hadden. De dames waren erg blij met de training en verzochten 
dringend tijdens het volgende bezoek ook de andere leden van de groep de training te geven.

Corona Food Project Bang’a
Een van de gevolgen van corona is de enorme dip in de economie. Werkeloosheid is fors 
gestegen en besteedbaar inkomen vrijwel verdwenen. We hebben om deze reden een corona 
food project gedaan. De 15% armste gezinnen van de Bang’a community (circa 1000 mensen) 
zijn voorzien van een maaltijd per dag voor een periode van drie maanden. Tijdens ons 
bezoek hebben we een aantal gezinnen bezocht om te kijken of alles juist terecht kwam. In dit 
geval bij een gezin met zeven kinderen, waarvan vijd op de foto. De kinderen zijn letterlijk 
geboren op de plaats waar ze staan. Mama en papa waren aanwezig bij de bevalling, verder 
niemand.



Overleg met de dorpsoudsten van Bang’a.

De wensenlijst voor ondersteuning is groot bij de bevolking. Vraag is dus hoe keuzes gemaakt 
moeten worden. De ‘elderly men’ overzien het geheel en hebben grote invloed op de 
bevolking. Samen met hen de slaapzaal voor meisjes erg hoog op de agenda gezet. 
Belangrijke redenen: veiligheid, hygiëne en comfort op daarmee de meisjes een gelijke kans 
te geven bij de afronding van de Primary school. Op de foto onder samen met de 
schooldirectie en enkele vertegenwoordigers van de ouderraad op zoek naar de beste locatie 
voor de slaapzaal.

Kinderkleding
Met dank aan een aantal gulle gevers konden we enkele koffers aan kleding en 
kinderspeelgoed meenemen. In dit geval gegeven aan Annette’s Women Group die het 
onderling hebben verdeeld.


