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Vanmorgen werden we om 10 uur opgehaald en dan rijd je het terrein op en voel je je gelijk helemaal 
blij en gelukkig. Overal spelende kinderen en kerstmuziek, wat een vredig plaatje. De ouderen zijn aan 
het volleyballen en het is net of je in het Bennekomse kinderdorp rondloopt maar dan zonder ruzie en 
tranen. Geweldig om te zien. Onze ‘eigen kinderen’ kwamen gelijk op ons af om te vertellen hoe fijn ze 
het hadden en even knuffelen natuurlijk. 
Even later werd er een geit voor het eten geslacht maar dit evenement heb ik maar aan me voorbij 
laten gaan. Ik weet dat een beest gedood moet worden om te kunnen eten maar er naar kijken is wat 
anders. 
Om ongeveer 12 uur gingen we mee op outreach, dit houdt in dat er voedselpakketten verstrekt 
worden aan mensen die het echt nodig hebben. 
Wat een ongelooflijke en indrukwekkende ervaring was dat. Je komt dan wel in een echt stukje Kenia. 
Overal hutjes van klei en palmbladeren, sommige ontroerend versierd met lapjes en bloemen voor de 
kerst. 
Het eerste gezin die we bezochten was een moedertje van ong. 28 jaar met vier kinderen waarvan de 
vader overleden was. Ze leven met z’n allen in een hut niet groter dan ons schuurtje met een bed. Zo 
triest om te zien maar zo gelukkig met het eten. 
We reden verder en je vraagt je af hoe de chauffeur al die gezinnen weet te vinden want je rijdt soms 
gewoon over kleine voetpaden. 
We kregen bij elk gezin de achtergronden van onze chauffeur te horen, zodat je wist wat er speelde. 
We hadden een zak knuffeltjes bij ons en die hebben we uitgedeeld. Wat een blije koppies en 
verlegen lachjes. Deze kinderen hebben zo weinig, vaak met kleren die uit meer gat dan stof bestaan. 
Bij veel gezinnen was de moeder niet thuis, zij probeerde wat geld te verdienen met gevonden 
vruchten of zelf gebakken produkten. Dat betekent dat je kinderen van 4-2-1 jaar alleen thuis vindt, zo 
triest. 
Ook kwamen we bij een gezin waar men voor de eerste keer kwam. Een van de kinderen zag er 
behoorlijk ziek uit. Hier werd gelijk rapport van gemaakt, maar ook van de slechte situatie van het 
huisje. Hier zijn ook mogelijkheden voor, om hulp te bieden.  
Als bij deze stam de kinderen gaan trouwen wordt de familieband verbroken en hoeven ouders dus 
geen hulp te verwachten zodat hun situatie eigenlijk nooit verbeterd. 
Het was werkelijk een prachtige ervaring en wat voelde ik me gezegend om dit mee te maken, je kunt 
hun wereld niet echt verbeteren maar je brengt wel even een lichtpuntje en dat was machtig om mee 
te maken. 
Na ons opgeknapt te hebben haalden Ria en Fester ons op voor de avonddienst. 
De dienst bestaat voornamelijk uit zingen, ieder huis had afgevaardigden die wat zongen en ook Ria 
en Fester kwamen aan bod. Eigenlijk kreeg iedereen wel een beurt om wat te zingen. Ook wij kwamen 
met andere vrijwilligers aan bod. Er werd kort uit de bijbel voorgelezen, en uitgelegd dat we de 
geboorte van jezus aan het vieren waren. Ook werd er verteld waar er allemaal gebeden voor moest 
worden. Vooral voor de arme mensen in de wereld. Als je dat dan hoord schiet er een brok in je keel. 
Samen zongen ze een ontroerend lied wat begon met ‘happy together’ omdat ze zo blij waren om 
samen kerst te vieren. Het was echt bijzonder om met zn alle zo onder de sterrenhemel te zitten en 
zo’n prachtige en vrolijke dienst mee te maken.  
  
  
  
1e kerstdag: 
Op het terrein was het weer gezellig druk, alhoewel je niet in de gaten hebt dat er 250 kinderen rond 
lopen. Jeroen werd meegenomen voor het slachten van de geiten voor het kerst dineer. Hij heeft er 
zelf, onderbegelijding 1 gevild. Tijdens de dienst s’ochtends werd er door kinderen uit alle tehuizen 
,weer iets gezonden. Het klinkt allemaal zo vrolijk en blij. Het kerstverhaal voor te bereiden was even 
verge ten, dus werd er geinproviseerd. Een zwangere ’mama’ werd uit de keuken gehaald, er werd 
een Jozef gezocht. Na de geboorte werd er een van de kleinere kinderen rondgedragen. Zo werd het 
een prachtig en hilarisch kerstverhaal. Ook de ’mama’ werden naar voren gehaald voor een lied, en 
daar werd vrolijk op mee gedanst. Na de dienst die ongeveer 2 uur duurde, was het tijd voor de 
feestmaaltijd. Pilau met geit. Overal zag je kinderen met botjes om aftekluiven. Het was echt een 



feestmaaltijd voor ze want vlees krijgen ze bijna nooit. 
Na het eten kwam er een ijscocar. Iedereen stelde zich in een lange rij op om op zijn/haar beurt te 
wachten. Er waren allemaal verschillende ijsjes die uitgedeeld werden. Iedereen was erg blij met wat 
hij/zij kreeg. Na de maaltijd hebben we gezellig met de kinderen gespeeld en gepraat. Aangezien ze 
allemaal zo leuk samen speelde, werd het geplande programma opgeschoven tot later in de week. 
Tegen half 7 s’avonds waren we weer thuis. Behoorlijke moe, maar met een blij en gelukkig gevoel. 
Dit was een kerstdag om nooit te vergeten. Vooral de kerkdienst die zo vrolijk was. Zo kan het dus ook 
geloof en plezier samen in de kerk. 
  
 
 
2e kerstdag: 
Vandaag staat zwemmen in de zee op het programma. De kinderen werden met 2 schoolbussen naar 
het strand gebracht, die dan 2 keer moesten rijden. Wij zaten in de 2e groep en moesten dus even 
wachten. Maar als je dan bij zee aan komt, zie je het prachtige witte strand, bootjes en een grote 
groep vrolijk spelende kinderen. Ook was er een pan van ongeveer 1,20 m doorsnee en 1 meter hoog, 
vol met warm eten. Eerst werd er gegeten omdat het anders koud zou worden. Daarna met het hele 
stel het water in. De kinderen hebben bijelkaar 3 uur in het water gelegen. Wij dus ook! Het water was 
heerlijk warm. Sommige kinderen moesten nog in het begin nog even wennen, maar aan het eind van 
de middag zat iedereen in zee. Was wat het leuk om250 kinderen te zien in zee en overal die 
spelende blije koppies. Er werd met de bal gespeeld. Een paar kinderen speelde ook ‘mzungu’. Ze 
rolde zich dan in het witte zand tot ze helemaal bedekt waren (en dus blank waren) en dan rende ze 
de zee in. Daarna begon het zelfde verhaal weer opnieuw. Iedereen vond het dan ook jammer toen 
het weer afgelopen was. Maar het was werkelijk genieten. Wat een top dag. 
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