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De kerstbomen zijn alweer opgeruimd, het nieuwe jaar staat op
de rails. Al onze lezers, leden, sympathisanten en sponsors
wensen we een gezond, vredevol en succesvol nieuw jaar toe.
Dat al jullie wensen in vervulling mogen gaan !
Tevens start er een nieuw decennium. Tijd om even stil te staan
bij wat Imani de tien voorbije jaren heeft gerealiseerd in Oyugis
en om in onze glazen bol te kijken naar de tien komende jaren.
Denk aan de bouw van 3 kleuterscholen en de ingebruikname
van de Assisi kliniek waardoor het leed van zo velen werd
verzacht. Maar de klap op de vuurpijl was wel de opstart van
ons eigen Imbeke opleidingscentrum. Intussen is het een ster
aan het firmament daar in het zuidwesten van Kenia. Lees hier
méér over verder in deze nieuwsbrief.
Voor het nieuwe decennium wensen we op de ingeslagen weg
verder te gaan. Daarbij moet duurzaamheid voorop staan: al
wat we realiseren in Oyugis moet ook voor de volgende
generaties bruikbaar blijven en vruchten afwerpen. In het
Imbeke centrum leidt Sophie vrouwen op om deeltaken van het
beheer van het centrum op te nemen. Zo is Florence aardig op
weg om de administratie van het centrum voor haar rekening
te nemen.
In België wensen we onszelf toe dat we nog vele activiteiten
kunnen ontplooien om de nodige fondsen bijeen te krijgen.
Daarbij blijven we onze helpers, leden en sponsors eeuwig
dankbaar. Wat we onszelf heel erg toewensen is dat de jonge
generatie zich aanmeldt om een taak op te nemen in het bestuur
van Imani Belgium, zodat ook langs onze kant de continuïteit
verzekerd is.
Zoals Martin Hurkens het zingt, zullen ze in Oyugis kunnen
blijven zeggen “you raise me up so I can stand on mountains,
you raise me up to walk on stormy seas…, to more than I can
be…”. Met die gedachte starten we het nieuwe jaar, schouder
aan schouder om ons werk in Kenia verder te zetten.
Nogmaals aan iedereen een fantastisch 2020 !
Leo Versteynen

mogelijke oogst te garanderen. Modernere snufjes
voor bevloeiing en schaduwnetten bewezen al duidelijk dienst. Er stonden genoeg gewassen om een
hele gemeenschap voor langere tijd van voedsel te
voorzien.
IMPRESSIES VAN EEN TOEVALLIGE PASSANT
Tijdens onze reis door het zuidwesten van Kenia
(incluis Victoriameer), was een bezoek aan het Imbeke Development Center voor ons vanzelfsprekend.

Als regelmatige bezoeker van Kenia, weet ik dat het
niet evident is voor families om hun dochters een
vrije keuze te geven, laat staan een tweede kans te
bieden op de schoolbanken. Het deed ons veel
plezier vast te stellen dat de overgrote meerderheid
van de leerlingen jonge vrouwen waren, die via hun
opleiding in het Imbeke Development Center werken
aan hun onafhankelijkheid en weerbaarheid.
Voor we afscheid namen om onze reis verder te
zetten, hebben we nog enkele leuke handgemaakte
souvenirs gekocht.
De zakken kleding en speelgoed die in onze 4x4
waren meegereisd werden met welgemeende dankbaarheid aangenomen.
Het centrum is overduidelijk in goede handen bij
Sophie en Florence.

De eerste die we aanspraken in Oyugis, leidde ons
zonder omwegen naar onze bestemming, geen toeval bleek achteraf. Ondanks ons onaangekondigde
bezoek, werden we hartelijk ontvangen door Sophie
en Florence. Na een introductie in het hoofdkantoor,
over de werking volgens verschillende pijlers en de
initiatieven van het centrum, kregen we een rondleiding.
De lokalen, die gebruikt worden voor de lessen
naaien en verzorging (haartooi, manicure en pedicure), waren netjes georganiseerd en de studenten erg
gemotiveerd.
Tijdens de rondleiding in de 2 nieuwe gebouwen, viel
ons onmiddellijk de hoge standaard van de afwerking op: rechte muren, plafonds en vloeren; stevige
ramen en deuren…
Een doordachte indeling, met meerdere mogelijkheden, klaar om in gebruik te nemen.

Evans, Annemie Proost, Marcel Proost, Ivo Van Peer,
Sophie, Jan Proost
De realisaties hebben een positieve impact voor de
lokale gemeenschap en omgeving.
Wij waren onder de indruk !
Jan Proost

In de achterliggende grote tuin deden enkele mannelijke medewerkers hun best, om een zo goed

The State and the University Experience in East
Africa – Colonial Foundations and Postcolonial
Transformation in Kenya
Door Michael Mwenda Kithinji
De staat en de ervaring met universiteiten in OostAfrika – Koloniale grondbeginselen en post-koloniale
transformatie in Kenia.
Het boek verhaalt de evolutie van het universitair
onderwijs in Kenia, van vóór de onafhankelijkheid
(vóór 1963), tot de huidige tijd.

Vóór de onafhankelijkheid was het Keniaans
onderwijs geënt op het Brits onderwijssysteem. Er
was sprake van de UEA (University of East Africa;
Universiteit van Oost-Afrika) die gevestigd was in
Makerere, Uganda. Studenten uit Uganda, Kenia en
Tanganyika (Tanzania, maar tot 1964 nog zonder
het eiland Zanzibar) gingen daar naartoe voor
universiteitsstudies. Later werden er ook aparte
universiteiten opgericht in Kenia en Tanganyika.
Onder de eerste president van Kenia, Jomo
Kenyatta, was het beleid erop gericht universiteitsopleidingen voor te behouden voor de elite. Er was
in het begin slechts 1 universiteit en het aantal
studenten werd met opzet heel beperkt gehouden.
Er moest een A-certificaat behaald worden in een

nationaal examen om te kunnen starten aan een
universiteit.
De tweede president, Daniel Moi had hierop een heel
andere visie en maakte het universiteitsonderwijs
zeer laagdrempelig. Naar Canadees model voerde
hij het 8-4-4 systeem van onderwijs in: 8 jaar lagere
school; 4 jaar secundaire school; 4 jaar hogere
opleiding/universiteit. In veel gevallen was een C+
certificaat voldoende om te kunnen starten aan een
hogere opleiding. Aan het begin van zijn regeerperiode (in 1978) waren er 2 publieke universiteiten
in Kenia en 7.000 universiteitsstudenten. Op het
einde van zijn termijn (in 2002) waren er 6 publieke
en een dozijn private universiteiten, en in totaal
60.000 universiteitsstudenten.
Er bestond een systeem van studieleningen. Maar
de overheid liet na om de terugbetaling van die
leningen door afgestudeerden (die intussen elitepostjes bij de overheid hadden), op te volgen.
Studieleningen werden dus nauwelijks terugbetaald.
De keerzijde van het “populair/laagdrempelig”
maken van universitair onderwijs was dat technische en praktijkopleidingen sterk verwaarloosd
werden. Hier draagt Kenia nu nog de gevolgen van.
Momenteel heeft Kenia veel te weinig artisanaal
geschoolde werklieden zoals loodgieters, metsers,
elektriekers … in een tijd van zeer hoge werkloosheid. De enkele zeer goed geschoolde technische
vakmensen zagen hun dagloon tussen 2007 en 2013
dan ook stijgen van 500 tot 2.000 KES (Keniaanse
Shillings) per dag (1€ is ongeveer 110 KES).

Het werd weerom een zeer geslaagd en gesmaakt
optreden van zowel het zangkoor als van beide
artiesten.
De kerk van Sint-Michiel in Weelde was dan ook de
perfecte locatie om in een gezellige en intieme sfeer
dit concert te laten plaats vinden. We zijn pastoor

Het belang van technisch en praktijkonderwijs voor
een ontwikkelingsland werd dus zwaar onderschat
in Kenia. Hierdoor heeft Kenia een competitief
nadeel opgelopen ten opzichte van landen die juist
wel hebben ingezet op technisch en praktijkonderwijs.

Bemerkingen door Leo Versteynen
Een tendens die je algemeen ziet in de Keniaanse
maatschappij is de lakse houding met betrekking
tot het terugbetalen van leningen. Dit heeft waarschijnlijk hier zijn oorsprong. De overheid heeft
wellicht niet het beste voorbeeld gegeven op het
vlak van het correct doen terugbetalen/innen van
studieleningen.
Anderzijds is er ook onze eigen vaststelling dat er
veel meer goede vakscholen en andere praktijkscholen hadden moeten zijn in een ontwikkelingsland zoal Kenia. Door het gebrek aan goede
technische vakmensen en stielmannen/vrouwen
moet Kenia voor gespecialiseerde technische
werken vaak beroep doen op Chinese en Indiase
technisch geschoolde mensen.
Althans voor vrouwen tracht het Imbeke Centrum
met haar praktijkopleidingen zoals snit en naad,
haartooi, koken en catering, … op kleine schaal
een deel van deze leemte op het vlak van praktijkopleidingen op te vullen in de omgeving van
Oyugis.

Pluym en de Kerkfabriek bijzonder dankbaar voor
hun medewerking en om de kerk ter beschikking te
stellen voor dit evenement voor ons goed doel.
Verder zijn we dank verschuldigd aan onze meter
Barbara, aan Sandrine en aan de leden van het
zangkoor Chant’ami, die ook belangeloos hebben
meegewerkt om er werkelijk iets moois van te maken.

We vergeten zeker ook niet de talrijke aanwezigen,
trouwe supporters en sympathisanten die steeds
aanwezig zijn bij tal van onze evenementen. Hartelijk
dank!

Het jaar is voorbij en het is normaal verlopen, hoewel
sommige maanden nogal zwaar waren door ziekte
en met ups en downs door familieproblemen, maar
we danken God dat we er nog allemaal zijn. Er waren
meer regens dan normaal tijdens het eerste seizoen
en in het tweede seizoen was het nog erger, en
mensen werden erdoor getroffen.

we geplant hadden zoals voorzien. Maar door overstroming hebben we heel weinig kunnen oogsten. De
meeste zaden zijn in de grond gerot en koriander
kwam zelfs niet aan ontkiemen toe, de boerenkool
vergeelde en “green grams” (een soort groene
boontjes die eerder op erwten lijken) zijn gerot toen
ze bijna klaar waren om te drogen. De prijzen van
groenten daalden ook omdat er veel wilde
groenten/kruiden waren.
De schapen zijn oké en worden goed verzorgd door
Kennedy en de drie ooien hebben lammeren die er
heel gezond uitzien, behalve eentje dat niet normaal
groeit, misschien heeft het een probleem dat we niet
hebben ontdekt, maar het krijgt nu medicatie.
STAGIAIRES
De stagiaires zijn allemaal zeer dankbaar dat
IMBEKE bestaat. Ze hebben al veel instellingen
bezocht maar ze hebben er geen gevonden die kan
wedijveren met Imbeke waar alles voorhanden is
voor hun opleiding zoals grote kasten, snijtafel,
zachte stoelen, alle soorten naaimachines, haardrogers tegen de muur, handdoekverwarmer, kapperszetels met complete meubels, föhnstation met alle
benodigdheden, haarwastafels met kranen, spiegels,
pedicure & manicure gerief, massageruimte en nog

Allereerst danken we onze sponsors voor het feit dat
ze het ons gemakkelijker hebben gemaakt door een
positief gevolg te geven aan onze verzoeken. Imbeke
is ons huis, wat betekent dat we hier meer tijd
doorbrengen dan thuis, daarom noemen we het ook
ons huis. We zijn ook erg blij bij het zien van zovele
verbeteringen, zoals nieuwe gebouwen, nieuw meubilair, machines, een nieuwe omgeving. Het hele jaar
door hadden we thee om 10.00 uur 's ochtends en
‘s middags op zijn minst een lunch om ons doorheen
de dag te helpen. Veel mensen die Imbeke komen
bezoeken zijn echt verwonderd. Hierdoor voelen we
ons ook geweldig.
VRIJWILLIGERS

veel meer.

Vanaf het begin van dit jaar hebben de vrijwilligers
echt geprobeerd de dingen te doen zoals ze zouden
moeten gedaan worden en hebben dus als een team
op alle terreinen samengewerkt, behalve de paar
dagen dat Florence naar de dorpen trekt of bijstand
verleent aan de vrouwengroepen en Kennedy het
gras maait, groenten naar de markt brengt of bezig
is om de schaapskooi schoon te maken en de schapen
te wassen.

Ze zijn ook blij omdat ze een plek hebben waar hun
kinderen kunnen spelen en elk kind heeft een mooi
bed om ongestoord te kunnen slapen.

BOERDERIJ EN TUIN
In juli / augustus ging het goed met de boerderij en
konden we koriander en boerenkool verkopen. Vanaf
eind september ging het veel minder goed, hoewel

Vanaf het begin van het jaar hadden we veel
stagiaires, zowel voor kappers- als kleermakersklassen. Uiteindelijk hebben zeven haarkapsters examens
afgelegd. De kleermaaksters gaven te kennen dat ze
eerst de opleiding nog wilden verder zetten omdat
ze het gevoel hadden dat ze nog veel konden bijleren,
zeker nu ook elektrische naaimachines en een
overlockmachine voorhanden zijn. Ze willen zich
eerst ook het gebruik van deze machines eigen
maken.

Enkele gingen met zwangerschapsverlof en zullen
terugkeren als hun kindjes twee à drie maanden oud
zijn. We begrijpen hen want elke familie heeft zo zijn
regeltjes, misschien is het de vader die vindt dat de
baby nog te klein is om mee uit huis te nemen (velen
stellen culturele gewoontes voorop), toch zijn
sommige onder hen met hun kindjes en baby’s naar
de lessen gekomen. De kinderen genieten echt van
de omgeving met goede bedden en speelgoed.
Naaister Pamela zei dat haar dochter heeft geweigerd om naar school te gaan omdat ze vreesde dat
haar bedje in IMBEKE tijdens haar afwezigheid zou
gestolen worden. Dit zegt ons hoe blij de kinderen
zijn als ze in Imbeke zijn.
LESGEVERS
Echt, de instructeurs doen geweldig werk voor de
jonge getrouwde vrouwen en adolescente meisjes
door hun aandacht op te eisen totdat ze begrijpen
wat hen wordt geleerd en ze doen wat hen verteld
wordt.
Het is soms moeilijk om hun aandacht gaande te
houden omdat ze met thuis in hun hoofd zitten, aan
hun vriendjes denken, het tijd is om de kinderen van
school te halen of piekeren waar ze het geld moeten
vinden voor hun “table banking” of schoolgeld. Het
is voor hen best moeilijk om hun hoofden leeg te
maken, maar het is gelukt doorheen gans het jaar.
De kapsters konden hun examens doen dankzij de
tijd die ze in de klas hadden doorgebracht. Ze waren
de dingen die hen geleerd werden meestal goed
meester. Zij die nog problemen hadden konden met
hun vragen terecht bij hun leerkracht. De vrouwen
die nog geen job gevonden hebben kunnen nog
steeds naar de klas komen om te oefenen of om
lessen te volgen. Er zijn al kapsters die een baan
hebben, op commissie werken of thuis de stiel
uitoefenen.

krijgen de bank de enige mogelijkheid was. Ze
hadden er geen besef van dat ze zelf, met elkaar,
ook bank konden zijn. Ze sparen in groep en lenen
van de groep om bijvoorbeeld hun kinderen naar
school te laten gaan, vee of kippen aan te kopen.
Ze zijn ook dankbaar voor de ontmoetingsplaats en
het onderricht over gezondheid en gezinsplanning
dat ze krijgen van Sophie en hoe sparen en lenen
werkt en wat de voordelen van “table banking” zijn.
Groepen zoals JITIHADA toonden hun waardering
door in Imbeke een bloempot te bouwen als teken
van de traditionele manier waarop hun voorouders
geld in een pot bewaarden. Ze hebben er ook
bloemen in geplant omdat wanneer je geld in je zak
of op je rekening hebt, je schijnt als een bloem, maar
als je geen geld hebt, word je week en oud.
Bij het begin van het jaar delen de meeste groepen
uit wat ze tijdens het jaar voordien hebben gespaard.
JITIHADA Groep gaat pas na twee jaar sparen in
december 2020 de spaarpot verdelen.
GESPONSORDE STUDENTEN
In 2019 hadden we 44 studenten in het sponsorprogramma. Behalve de studenten van het laatste jaar
(Form 4), die moesten deelnemen aan het nationale
examen, kwamen ze allemaal naar Imbeke om de
tuin mee te onderhouden.
Van de 51 studenten waarmee we gestart waren
hebben zeven studenten afgehaakt in de loop van
het jaar of ze werden uit het programma geweerd
omdat ze zich niet aan de regels hebben gehouden.

TABLE BANKING
De groepen zijn erg blij omdat door IMBEKE grote
veranderingen in hun leven plaats vonden. De
vrouwen waren in de mening dat om een lening te
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Er zijn dit jaar 10 studenten afgestudeerd. Ze
wachten nu op de uitslag van de examens. We
wensen hen veel succes.
Rapporten, betaalbewijzen en brieven werden ingeleverd en alle studenten waren erg dankbaar voor de
ondersteuning die ze elke trimester krijgen. Degenen
die van de sponsoring hebben genoten beseffen zeer
goed van welk groot belang dit voor hen is.

METSELAARS

SCHOLEN GEBOUWD DOOR ONZE SPONSORS

De bouw van de nieuwe klassen werd voltooid en de
klassen zijn in gebruik genomen door de studenten.
Dakbedekking, bevestiging van ramen, schildering,
bevestiging van de kranen en elektriciteit zijn uitgevoerd.

De Manganga Jeugdgroep Academie is een van de
scholen gebouwd door Imani. Vorig jaar ontvingen
zij ook nog bouwmateriaal voor drie tijdelijke klassen.
St. Mary Sinogo Academie ontving ook uniformen,
tekstboeken, oefenboeken, schoolbanken en bouwmateriaal voor drie klassen.

De metselaars zeiden dat ze de samenwerking met
Imbeke leuk vinden. Dit is anders dan op alle andere
plaatsen waar ze hebben gewerkt. Ze worden op tijd
betaald waardoor ze met hart en ziel werken. Elke
keer krijgen ze alle benodigde materialen ter plaatse
geleverd.
We kunnen ook bevestigen dat de arbeiders, van de
fundering tot het dak van de nieuwe klassen, het ons
niet moeilijk hebben gemaakt en zeer begrijpend
waren en nooit kieskeurig waren wat betreft het
voedsel dat we hen serveerden.
WATER
De droogte begon reeds lang voor september.
Mensen uit de omgeving en zelfs van naburige dorpen
kwamen water halen in het IMBEKE CENTRUM. Ook
het Districtsziekenhuis van Oyugis kwam zich in
Imbeke bevoorraden. Een tijdje kon niet gepompt
worden. Bijna iedereen wilde huilen en omdat Sophie
weet hoe belangrijk dit water is voor deze gemeenschap belde ze de technicus en werd het defect
onmiddellijk gerepareerd. De droogte duurde tot
begin september toen het terug begon te regenen.
De waterput helpt echt alle gemeenschappen van het
dorp Kamuma maar ook van ver daarbuiten.
De beschikbaarheid van water in Imbeke heeft zeker
ook bijgedragen aan de beheersing van de bouwkosten van de nieuwe klassen. Water laten aanvoeren
is een kostelijke zaak.
De technici vertelden ons dat er elke drie maanden
onderhoud moest worden verricht om de pompen en
de put in goede staat te houden.

Deze twee scholen doen het academisch heel goed.
De hoofdleraar bij Manganga en mevrouw Odhiambo
van St. Mary's Sinogo waarderen de grote steun die
ze van Imani hebben gekregen. Vorig jaar stond
Manganga in de top tien in het zuidelijke district van
Rachuonyo. Hoewel Sinogo nog jong is, blijft de
school maar groeien. Het uniform van Sinogo heeft
heel veel mensen aangetrokken. De manier van
lesgeven en de nieuwe klassen hebben een grote
verandering teweeggebracht in het dorp en veel
kinderen stappen over van andere verder gelegen
scholen en sluiten zich aan bij Sinogo. De gemeenschap rond Manganga en Sinogo is blij en dankbaar
voor de steun van IManiBElgiumKEnya.
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Alle vrijwilligers wensen u prettige Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar en moge God je zegenen als je
met hetzelfde hart/dezelfde geest volgend jaar
verder gaat.
Florence.

De grootste prestatie van een gemeenschap is wanneer de zwaksten in staat
worden gesteld hun kracht te herkennen

Inzameling

Veel mensen gaven reeds gehoor aan onze oproep. Zo konden we reeds heel wat
kleding en schoenen bezorgen aan Wereld Missie Hulp voor het goede doel.
Daarmee worden mensen geholpen die het niet breed hebben of ronduit arm zijn,
mensen van bij ons en mensen uit de derde wereld.
Organiseer een actie in je familie, in jouw vereniging of in je vriendenkring. We
komen de ingezamelde kleding dan zelf ophalen. Heb je vragen, bel 0499708844
Of zoek een WMH kledingcontainer in uw buurt:
https://www.wereldmissiehulp.be/rode-kledingcontainers/

