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Helaas wel wat laat maar hier weer een update van het wel en wee wat met de school in Kenia te 

maken heeft. 

In januari 2021 is de school, in tegenstelling tot in Nederland, weer geopend. Na een kleine aanloop 

zijn er nu 150 kinderen op school. Alles volgens de geldende corona regels.  

Voorheen zaten de kinderen  soms wel met z`n vieren aan één tafel. I.v.m. corona mag dat niet meer 

en moesten er éénpersoons tafels komen. Die hebben we laten maken zodat de school open mocht. 

Alles wordt gecontroleerd. Ook of er genoeg ontsmettingsmateriaal is e.d. 

In februari hebben de 

leerkrachten de kleuterklassen 

wat opgefleurd aan de 

buitenkant. 

De toiletten moeten nog 

worden opgeknapt en het 

speelveld voor de kleuters 

geëgaliseerd zodat zij een apart 

veld krijgen. Gescheiden van de 

hogere klassen.   

 

Veel kleuterspeelgoed was er niet meer. Dat slijt en gaat kapot.  Marielle heeft onder haar 

vriendinnen  in Kisumu rond gevraagd en zo weer mooi speelgoed gekregen voor de school. Daar zijn 

ze heel blij mee, want thuis hebben de kinderen  dat al helemaal niet. 

 

Hier zien jullie  de nieuwe bankjes. De  leerlingen van groep acht  zijn hun verlate examens aan het 

doen.                                                                                                                

De eerste school term zit er nu op. In  april hebben ze vakantie tot half mei. Daarna zullen de examen 

resultaten wel bekend zijn. 

 



Verschillende leerkrachten gingen naar andere scholen omdat ze bij ons te weinig verdienden. En dat 

is ook zo. Wij kunnen hun geen riant salaris betalen. Daarom hebben we vanaf januari alle salarissen 

met 20% verhoogd.  U moet denken aan  €80-100 per leerkracht. Het leven is in Kenia heel duur 

geworden door corona. We zijn nu elke maand alleen aan salarissen  €1700 kwijt. Inclusief cook, 

cleaner en guard.  Daarbovenop komen natuurlijk nog veel meer vaste lasten.  Gelukkig kunnen we 

het elke maand weer rondzetten.  

 

Dat het leven in Kenia niet makkelijk is, hebben onze bestuursleden afgelopen tijd helaas aan de 

lijven ondervonden. 

 Steven heeft in het ziekenhuis op de intensive care gelegen doordat hij heel ziek was van corona. Hij 

is nu van de beademing en zuurstof af en knapt weer op. Het probleem is dat hij het ziekenhuis pas 

mag verlaten als alle rekeningen zijn betaald. Dat bedrag loop in de duizenden euro`s, wat hij niet 

heeft. Ze hebben wel een actie gehouden onder vrienden en familie maar dat levert de helft nog niet 

op. Hoe dit verder gaat weten wij ook nog niet. 

Pamela heeft begin dit jaar een traumatische ervaring gehad. In haar eigen huis is ze overvallen. Door 

gemaskerde mannen. Ze hebben haar stevig vastgebonden en beroofd. Ze heeft nu veel last van 

angst aanvallen, vooral `s nachts. Ook heeft ze Lichamelijke klachten in haar benen overgehouden 

doordat ze te strak was vastgebonden. En ze liep al slecht door een ongeluk vele jaren geleden. 

En voor Marielle is het ook niet altijd makkelijk daar te wonen met de vele cultuurverschillen. Ze 

heeft haar familie nog steeds niet gezien sinds ze in oktober 2020 moeder is geworden. Wel met 

video bellen natuurlijk maar corona maakt het er voor haar ook niet makkelijker op.  

Deze drie kanjers houden voor ons de school draaiende in Kisumu. Bidt u mee dat hun situaties ten 

goede zullen keren en dat ze  hun werk voor onze stichting weer met plezier voort kunnen zetten?  

Marielle en Pamela pakken hun taken zachtjes aan alweer op , ondanks alle beperkingen. 

 

 

 

Bedankt voor het 

lezen en uw 

belangstelling.  

 

 

Hartelijke groet en 

Gods zegen, Dick en 

Bernike van 

Mersbergen.    

 

 

 


