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SR. JACINTA NZELE
PROGRAMMA COÖRDINATOR

De huidige situatie in Kenia en de effecten 
daarvan op ons project

Sinds het begin van dit jaar zijn de kosten 
in Kenia enorm gestegen. De stijging van de 
prijzen voor brandstof, eten en bijna al het 
andere heeft een enorme impact op alle 
Kenianen. Zo zijn bijvoorbeeld de prijzen 
voor (mais)meel en olie gemiddeld met 20% 
gestegen vergeleken met dezelfde periode 
in 2021. Dit treft natuurlijk ook de meisjes in 
ons project, zeker omdat de prijsstijgingen 
doorwerken en er bijvoorbeeld ook voor 
zorgen dat de schoolkosten flink omhoog 
zijn gegaan. Bovendien is er dit jaar maar 
een kort schooljaar, veroorzaakt door de 
eerdere lockdown-maatregelen, wat er 
tevens voor zorgt dat de maandelijkse 
schoolkosten een stuk hoger liggen. 

Verder bereidt ons land zich voor op de 
aanstaande verkiezingen op 9 augustus 
2022. De ervaring leert dat dit roerige tijden 
zijn en de mensen zijn bang voor geweld en 
vrezen voor de vrede en veiligheid van het 
land. We hopen en bidden daarom dat alles 
goed zal gaan en dat de verkiezingen vredig 
zullen verlopen. 

Een ander effect dat ik ervaar in de huidige 
situatie is dat het voor de meisjes een stuk 
lastiger lijkt te zijn om een baan te vinden 
nadat ze hun opleiding hebben afgerond. 
Onze meisjes hebben ontzettend hard 
gestudeerd en doen erg hun best om iets te 
vinden, maar helaas is het vinden van een 
baan op dit moment erg moeilijk.

Kortom, er zijn op dit moment verschillende 
uitdagingen waarmee we te maken hebben 
bij de uitvoering van ons project. Maar ik 
vind het ook belangrijk dat u hiervan op de 
hoogte bent. 

Sr. Jacinta
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Beste vrienden van het Kenya Fonds,

Temperaturen stijgen weer, de zomerkleding kan de 
kast weer uit en een deel van ons maakt zich weer 
gereed voor een vakantietrip: hoog tijd dus weer 
voor onze nieuwsbrief! Vorige week hadden we onze 
halfjaarlijkse bestuursvergadering, waarin een nieuw 
bestuurslid voor de eerste keer aansloot. Floor Kelly 
zal het secretariaat van Tilly overnemen en Tilly schuift 
door naar fondsenwerving. Floor zal zich verderop in 
deze nieuwsbrief aan jullie voorstellen en ook Tilly zal 
iets over haar beslissing met jullie delen. Wij zijn heel 
blij dat we ons bestuur nu weer compleet hebben en 
dat Tilly zich wil gaan richten op fondsenwerving. Veel 
aandacht voor fondsenwerving is hard nodig om ons 
project door te kunnen laten gaan. 

Binnenkort is er ook een overleg met zuster Jacinta, 
Floor, Tilly en Jan Willem om alle afspraken duidelijk te 
houden en de neuzen dezelfde kant op. Het belang om 
zoveel mogelijk meisjes aan een goede opleiding en 
dus betere toekomst te helpen. Bovendien gaat Floor 
binnenkort, op vakantie, naar Kenia en zal daar zuster 
Jacinta ook in levende lijve ontmoeten. Hier maken 
we gelijk gebruik van om een koffer te vullen met 
babykleertje. Tilly had nog een cheque van Stichting 
Zutphense HAND, welke ze nu verzilverd heeft en heel 
veel mooie babykleertjes voor heeft gekocht. Een 
hele koffer vol met babykleertjes zal Floor namens 
ons meenemen voor de meisjes en hun baby’s. Zuster 
Jacinta blijft aangeven dat het leven in Kenia zwaar 
blijft voor onze meisjes. Het toerisme is nog lang niet 
weer op het niveau van voor de coronacrisis en voedsel 
wordt steeds duurder door de problemen in Oekraïne 
en Rusland. Ook helpt de extreme droogte hier niet in 
mee. Maar ze blijven optimistisch, de meisjes kunnen 
weer naar school en door een hele grote donatie 
kunnen er nu nog 3 meisjes extra in ons project starten.

Namens ons hele bestuur, zuster Jacinta en onze meisjes 
in Kenia wens ik jullie allen een fijne zomervakantie en 
veel leesplezier met deze nieuwsbrief.
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Het is ongeveer een jaar geleden dat 
ik merkte dat mijn motivatie voor het 
secretariaat wat aan het wegebben was. 
Corona, weinig activiteiten, teruglopende 
inkomsten, van alles speelde een rol. 

Ik had behoefte aan iets nieuws, een 
nieuwe uitdaging, maar wilde het Kenya 
Fonds niet verlaten. Het is namelijk 
een prachtig project. Doordat wij al 
enkele jaren minder geld voor scholing 
binnenkrijgen, wist ik wat mij te doen 
stond: fondsen werven. Na het vertrek van 
Fred is die functie nooit echt binnen ons 
bestuur ingevuld. 

Dus na ruim 7 jaar met veel pleier en 
toewijding secretaris te zijn geweest, geef 
ik vanaf 1 september het stokje over aan 
Floor. Floor zal zichzelf in deze nieuwsbrief 
aan jullie voorstellen, maar als secretaris-
bijna af, ben ik heel blij met mijn opvolgster 
en wens haar dan ook heel veel succes! 
Voor mij waren het hele waardevolle en 
leerzame jaren, waar ik met veel plezier op 
terugkijk. 

Plannen? Natuurlijk, maar daarover in 
de volgende Nieuwsbrief meer. Eerst 
met vakantie en dan met volle moed en 
energie er tegenaan. Want de meisjes en 
Sr. Jacinta hebben ons hard nodig. 

Met vriendelijk groet,
Tilly Boland

FLOOR KELLY
SECRETARIS

Een nieuw gezicht!

Ik ben Floor Kelly, 21 jaar en zal het 
secretariaat van Tilly overnemen. Ik 
studeer culturele antropologie en 
ontwikkelingssociologie aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Via mijn moeder, 
een collega van Anke, ben ik gevraagd om 
deze functie op mij te nemen en dat voelt 
als een hele eer.

Mijn interesse voor Afrika en 
ontwikkelingshulp is ontstaan bij mijn 
moeder en opa en oma. Toen mijn 
moeder klein was, heeft zij een aantal 
jaar in Botswana en Kameroen gewoond. 
Hier deed mijn opa ontwikkelingswerk 
en sprong mijn oma bij als leerkracht 
op basisscholen. De verhalen die zij 
hierover vertelden vond en vind ik super 
interessant en dat maakt het helemaal 
bijzonder dat ik nu ook mijn steentje bij 
kan dragen.

Tijdens mijn studie leer ik over 
verschillende culturen en volkeren. 
Wij krijgen de tools geleerd om 
ontwikkelingen, verschijnselen en 
culturen vanuit verschillende lenzen te 
bekijken om zo een zo breed mogelijk 
beeld ervan te krijgen. Ik denk dat ik 
met deze tools een aanwinst ben voor 
het Kenia Fonds, omdat ik zo misschien 
nieuwe inzichten kan inbrengen.

Deze zomer ga ik op vakantie naar Kenia 
ga ik een bezoek brengen aan zuster 
Jacinta en haar een koffer met door ons 
verzamelde babykleertjes overhandigen. 
Naast dat ik erg veel zin heb om zuster 
Jacinta te ontmoeten en te zien hoe het 
daar aan toe gaat, heb ik ook veel zin om 
via deze functie wat bij te kunnen dragen 
aan de meisjes daar.


