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Voorwoord
We zouden deze nieuwsbrief gaan wijden aan de sprinkhanenplaag in Kenia,
maar een andere lugubere werkelijkheid heeft ons ingehaald. Het is maart
2020 en Covid-19 dwingt de mens op de knieën. Nu ervaren wij ook eens hoe
het voelt als de rekken in de winkels leeg zijn en er misschien geen
ziekenhuisbed meer beschikbaar zal zijn als het virus ons te grazen krijgt.
Het was voorspeld als een tikkende tijdbom. Op de markten van wilde dieren
zou vroeg of laat een gemuteerd coronavirus overspringen van dier op mens.
En ook Bill Gates had het gezegd: ‘we zijn niet voorbereid op de volgende
pandemie’. Het zoeken naar een remedie is nu een race tegen de klok: ‘Kamp
Waes’ voor virologen. Maar laat ons positief blijven: alles komt weer goed !
Nog geen jaar geleden gaf ik medische virologie aan studenten verpleegkunde
en klinische geneeskunde in Nyabondo. Dus ook over SARS en MERS, de
coronavirussen… en hoe je in de ellenboog moet hoesten en niezen. Al
lachend vertelde ik erbij dat er in de volksmond wel eens gezegd wordt dat er
om de 100 jaar een grote pandemie uitbreekt. De uitbraak van de Spaanse
griep is 102 jaar geleden… wat een melodrama.

Vrijdag, 23 oktober 2020
20:00 u stipt
Deelname € 15,00 per ploeg
Max. 6 pers
Inschrijven bij:
Michel.van.riel@telenet.be
GSM: 0478 95 71 55

Het angstzweet breekt ons uit als we eraan denken dat de pandemie nu ook
Afrika heeft bereikt. Want de meeste Afrikaanse landen hebben slechts enkele
tientallen intensive care bedden. Kenia heeft weliswaar snel forse maatregelen
genomen, maar ‘social distancing’ toepassen in de Keniaanse cultuur is een
beetje als het verenigen van water en vuur.
Ook al is de situatie hier in België nog steeds zorgwekkend, toch zijn we ook
reeds dagelijks met onze gedachten bij onze mensen in Oyugis. We houden de
vingers gekruist: dat het in Kenia geen catastrofe wordt ! We houden jullie op
de hoogte van de evolutie aldaar. Tot zolang: hou het veilig, zorg goed voor
elkaar en volg de maatregelen van onze regering goed op zodat onze eigen
gezondheidszorg de situatie hier de baas blijft !
Leo Versteynen
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HIER BIJ ONS
2020 beloofde een bijzonder goed jaar te worden.
Tijdens onze eerste bestuursvergadering, op 9
februari, maakten we de planning op van een druk
werkjaar. Een goed gevulde agenda, en hier en daar
nog een extra meevaller. Naar goede gewoonte
hebben we een raming gemaakt van de inkomsten en
uitgaven, (voorzichtig wat de inkomsten betreft, wat
ruimer voor de uitgaven) zowel hier in België als in
Kenia. Het financieel plan klopte als een bus en zag er
bovendien zeer gezond uit. Zonder een hoge borst
op te zetten, konden we stellen dat we ook dit jaar
weer een stap konden zetten in de verdere uitbouw
van ons Imbeke Opleidingscentrum in Oyugis in
Kenia en dat we de projecten, waarmee we
studenten, armen, senioren en groepen ondersteunen, onverminderd konden verder zetten. We
waren klaar om met veel moed en goesting een druk
jaar aan te vatten.

perceel bepalen tot waar we ons nog bewegen. De
tuin is de uitweg uit de eenzame opsluiting. Het is
jaren geleden dat we nog zo intens, en zo vroeg op
het jaar, in de tuin bezig waren. Het wroeten in de
aarde brengt afleiding en maakt de geest rustig. De
lichamelijk arbeid verloopt routineus en geeft ruimte
voor overpeinzing, zelfbevraging en relativering. Het
stereotype dagelijkse handelen doet de dagen van de
week vervagen. Of het maandag of zondag is heeft
geen belang zolang de overheid - terecht trouwenshet vingertje in de hoogte houdt.
Alles ligt plat!
De Make Some Noise Fuif van het Imani Team van het
Sint-Dimpnainstituut ontsprong nog de dans en kon
in januari ongestoord plaats vinden. Het Team is voor
onze organisatie een belangrijke en trouwe partner
en dus onmisbaar. Dat de fuif ook dit jaar weer een
groot succes was, is, gezien de huidige evolutie, een
geruststelling.

Het ziet er echter naar uit dat het een vreemd jaar
gaat worden. Het was nog nooit gebeurd en niemand
had verwacht dat een virus de oorzaak zou zijn dat
we ons voor weken koest en in ons kot moeten
houden. Plots werd de wereld voor ons anders, bijna
onwezenlijk. Geen tijdsdruk, geen prestatiedruk. Wel
worden we sterk beperkt in onze bewegingsruimte.
We nemen de quarantaine ook ernstig, niemand
komt bij ons in de buurt, laat staan in ons huis.
Iedereen die passeert kan een ‘goede dag’ krijgen,
maar bolleka aaien of een schouderklopje zit er dezer
dagen niet in. Boodschappen worden door de
kinderen buiten aan de deur gezet. We behoren tot
de risicogroep, weetjewel! De grenzen van het

In voorbereiding op de brunch en het Waterputfestival, zaten we op 20 januari samen met de
Lichtaartse verenigingen. Als buitenparochiale vereniging zijn we door Okra ‘geadopteerd’ en zouden
dus dit jaar mee kunnen genieten van de opbrengst
van de brunch en van het festival, waaraan we actief
zouden meewerken. Het Coronavirus wierp al roet
in het eten, want door de maatregelen in de strijd
tegen de verspreiding van het virus moest de brunch
worden geannulleerd. Of het Waterputfestival op 21
mei wel zal kunnen doorgaan is nog maar de vraag.
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De Lions Club Sint-Pieters-Rode--Kasteel van Horst,
al sedert 2009 een gulle en trouwe partner van Imani,
zag zich genoodzaakt om het jaarlijkse ‘Kreeft Royale
festijn’ te schrappen van de agenda. Een spijtige maar
zeer begrijpelijke beslissing.

Elke dag vragen we ons af of het zover zal komen.
Oosthoven On Stage is gepland voor zaterdag 22
augustus. Er is dus nog wat tijd. Laat ons hopen dat
Covid-19 de lente niet overleeft. Maar we blijven op
onze hoede.

Ook onze Imani Quizavond die gepland was op 9 mei
hebben we veiligheidshalve verplaatst naar 23
oktober.

Gelukkig zijn de Kerstmarkten nog ver verwijderd.
Hoewel de opbrengsten minimaal zijn, nemen we
daaraan graag deel om onze vereniging en onze
projecten aan het publiek te presenteren.

17 maart zouden we met de werkgroep vergaderen
om Oosthoven on Stage 2020 te bespreken en voor
te bereiden. Een pak administrateve verplichtingen
zijn reeds in orde en de muziekgroepen liggen vast.
Er liggen hier op de hoek van mijn bureau een stapel
enveloppen met papieren voor de sponsoring en met
uitnodigingen die in juni moeten verstuurd worden.

Het wordt een vreemd jaar, met veel vraagtekens en
hindernissen. We maken ons toch wat zorgen over de
impact voor onze projecten. Dat maakt de uitdaging
groter. Onze vechtlust, creativiteit en teamgeest
zullen dus navenant zijn.
Frans Van Miert

BIJ IMBEKE IN KENIA
We are afraid - We zijn bang!
Van: Redempta O�eno <imanisoph@yahoo.com>
Verzonden: Monday, 23 March, 2020 08:35
Aan: Frans Van Miert <fransvanmiert@telenet.be>
Onderwerp: Re: CLOSING OF SCHOOL
Dear Frans,
This is to let you know that from 10.00am today we will close the training center for about a week due to more stringent
directives from the government and also to avoid arrest. Hiermede laat ik je weten dat vandaag vanaf 10 uur het
(Imbeke) opleidingscentrum zal gesloten zijn gedurende een week omwille van strenge richtlijnen van de regering en
ook om arrestaties te voorkomen.
This is already really affecting families. Some markets have been closed and that is where most Kenyan families depend
upon. Hotels have been closed, they can only serve take away food. Bars have been closed from midnight until further
notice. Although Kenyans went to churches on both Saturday and Sunday, yesterday evening there was a very stern
warning about going to church.All schools and colleges have been closed.No planes are coming in or flying out of
Kenya. The airport workers salaries have been cut into half until the situation improves. It's so touching knowing that
Kenyan employees depend on bank or staff cooperative loans to do their personal development.Even the busy Kenyan/
Ugandan border town called Busia now has only limited movement. Deze maatregel heeft reeds echt veel gevolgen voor
families. Sommige markten zijn gesloten en dat is net de plaats waar de meeste Keniaanse families van afhangen.
Hotels zijn gesloten, ze kunnen enkel afhaal voedsel aanbieden. Bars zijn tot nader order gesloten vanaf middernacht.
Hoewel Kenianen zaterdag en zondag nog naar de kerk gingen, werd er gisterenavond een erg strenge waarschuwing
gegeven omtrent kerkbezoek. Alle scholen en colleges zijn gesloten. Er komen, noch vertrekken vliegtuigen in Kenia.
Het loon van het personeel op de luchthaven is gehalveerd tot de toestand verbetert. Het is bedroevend te weten dat
Keniaanse medewerkers voor hun eigen ontwikkeling afhankelijk zijn van leningen van banken of van coöperatieven.
Zelfs in de anders zo drukke Keniaans-Oegandese grensstad Busia is er amper beweging.
We are afraid.
Thanks
Sophie
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In de afgelopen veertien jaar ontving ik van onze
partners in Kenia nooit een bericht waarin stond dat
ze bang waren. De mensen hebben er leren leven
met de realiteit dat er wel dagelijks een of andere
calamiteit hun leven overhoop komt zetten; leven
met HIV, malaria, periodes van extreme droogte of
hevige regens die de oogsten verwoesten en
voedseltekort en derving van inkomsten veroorzaken, frequente stakingen in het onderwijs en in de
gezondheidszorg, onbereidbare wegen, electriciteit
die voor dagen lang uitvalt. De mensen hebben,
noodgedwongen, leren leven van dag tot dag.

steunmaatregelen voorzien. De roep om een
minimum steun voor de aankoop van voedsel klinkt
daarom ook luid vanuit alle hoeken.
Erger wordt het nog wanneer Covid-19 zich op grote
schaal over heel het land verspreid. De grote goed
geëquipeerde ziekenhuizen bevinden zich in de grote
steden Nairobi, Kisumu en Mombasa. De landelijke
openbare en private ziekenhuizen zijn er zeker niet
op voorzien om coronapatiënten op te vangen, laat
staan om hen een behoorlijke behandeling te geven.
Bovendien stelt zich de vraag wie in de gebieden
buiten de grote steden de gevallen met een corona
besmetting zal identificeren. De kans is dus groot dat
het virus welig tiert in de omgeving maar dat het
onder de radar blijft. Waarschijnlijk ook daarom dat
de overheid heeft aangeraden om de doden zo snel
mogelijk te begraven. Er zullen honderden doden
vallen die nooit in de officiële lijst met corona doden
worden opgenomen. Ik zou ook bang zijn!
De maatregelen hebben natuurlijk ook gevolgen voor
de activiteiten in het Imbeke Centrum. Alle
opleidingen werden opgeschort. De vrouwen
kunnen niet meer in groep samenkomen en moeten
daarom inventief zijn om hun spaaracties toch verder
te kunnen zetten om op het einde van het jaar hun
doel te bereiken.
Dus na de sprinkhanen, is Covid-19 de tweede plaag
die Kenia treft in enkele maanden tijd. De gevolgen
hiervan zijn nu al voelbaar. Voedselprijzen zijn
drastisch gestegen door de tekorten in de
voedselketen. Gelukkig geraakten de sprinkhanen
niet tot in Oyugis en bovendien hadden we onze
schaduwnetten om een groot deel van de teelten te
beschermen.

Hun vrees is echter terecht. Het coronavirus heeft
ook in Kenia reeds, zij het op beperkte schaal,
slachtoffers gemaakt. Zoals je in de mail van Sophie
kan lezen heeft de regering vrij drastische
maatregelen genomen. Enkele dagen geleden werd
ook de avondklok ingesteld. De maatregelen naleven
is een andere kwestie. Die maatregelen met
politiegeweld handhaven ook. Op sociale media
verschijnen dan ook beelden van bruut politiegeweld
tegen mannen, vrouwen en kinderen maar evenzeer
van plichtsbewuste en empathische politieagenten
die de mensen trachten het belang van de getroffen
maatregelen duidelijk te maken. Social distancing is
niet vanzelfsprekend en ‘blijf in uw kot’ nog veel
minder, hoewel je dat in veel gevallen ook letterlijk
zou kunnen nemen. De maatregelen, hoewel
gerechtvaardigd en nodig, zijn een aanslag op het
inkomen van de bevolking, zeker op dat van de kleine
boeren in landelijke gebieden als Oyugis die voor hun
afzet afhankelijk zijn van plaatselijke marktjes.
Behoudens de aankondiging door de Nationale Bank
van Kenia van een verlaging van de rentevoet met 1%
(van 7+% naar 6+%) heeft de regering geen
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Imbeke wil hiermee een voorbeeld zijn en bijdragen
aan het bewustzijn dat herbebossing nuttig en
noodzakelijk is. Eind 2018 verdeelde Imbeke al eens
5000 boomplanten onder de leden van tien vrouwengroepen.

Niet alleen maar kommer en kwel
Er gebeuren natuurlijk ook veel positieve dingen in
het Imbeke Opleidingscentrum in Oyugis.
De Nyatwere voetbalploeg kreeg een nieuwe voetbaloutfit en enkele ballen. Waar en wanneer we
kunnen blijven we de jeugd steunen zodat ze de
mogelijkheid hebben om hun sport te beoefenen.
Het bevordert de groepsgeest en houdt hen weg van
onfrisse praktijken.

Een twintigtal boeren uit verschillende vrouwengroepen hadden zich aangemeld om deel te nemen
aan het pindanoten programma. Elk van hen ontving
2 tins zaaigoed (1 tin = 2 literbus). De pindanoten,
die ze omstreeks december zullen oogsten, zullen ze
naar Imbeke brengen om ze te laten pellen, eventueel
te roosteren of om er pinda boter van te maken. Dit
programma moet een win win situatie zijn voor
zowel het Imbeke Centrum als voor de deelnemende
boeren.

De studenten van haartooi en snit-en naad namen
deel aan internationale de bomenplantdag. Verschillende soorten bomen en fruitbomen werden op het
terrein van Imbeke aangeplant.

We hebben ook de vraag van Sophie ingewilligd om
voor Tony Aburo een huis te bouwen. Tony doet
allerhande klusjes om aan de kost te komen. Onlangs
stortte het dak van zijn hut in en hij moest met
ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen
worden. Hij heeft een vrouw en twee kinderen. Zijn
ouders stierven toen hij nog jong was. Tony woont in
Nyandiwa

Imbeke werkt ook aan zijn eigen toekomst.
Op 27 februari ontving Imbeke een team van acht inspecteurs die van Nairobi kwamen in verband met onze
aanvraag bij TVETA en NITA. TVETA is de autoriserende overheidsinstantie voor alle technische- en
beroepsscholen. NITA is een van de exameninstanties die examens afneemt voor handelsproeven. Hun bezoek
duurde de ganse dag. Ze lieten Sophie achter met een vijftien pagina’s tellend formulier dat moest worden
ingevuld en aangevuld met diverse attesten en getuigschriften. Imbeke heeft een goede indruk gemaakt. Toch
zal er nog een lange weg af te leggen zijn. We hebben ervaring met de bureaucratie in Kenia.
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OOSTHOVEN ON STAGE 22 AUG. 2020
Als tweede groep zal TRACE OF GOLD
optreden met een aantal bekende gezichten voor de
mensen van Oosthoven. Zij spelen voor een breed
publiek originele, niet alledaags gebrachte, doch
herkenbare en meeslepende kwalitatieve amusementsmuziek. In hun repertoire hebben ze diverse
muziekgenres opgenomen, gaande van Mainstream
en Fusion Jazz, Funk, Soul & Vintage R&B, Ballades en
Evergreens, tot Rock’n Roll en Swing. Je zult tijdens
onze shows wellicht "all-time" klassiekers herkennen
van Michael Bublé, Ray Charles, Frank Sinatra, Van
Morrison, Elton John, Elvis Presley, Billy Joel, Bill
Withers, Candy Dulfer, Ed Sheeran, Cliff Richard,
Stan Getz, Sting, Chuck Berry, Tower Of Power, enz
....

Voor de 11de editie van ons jaarlijks festival
“Oosthoven on Stage“ werden volgende muziekgroepen vastgelegd.
Als eerste groep optreden in de late namiddag is
meestal geen geschenk, weinig volk en weinig
ambiance. Dit hebben we dit jaar proberen op te
lossen met de country groep NEVADA. Nevada
brengt hoofdzakelijk moderne countrymuziek,
gericht op line-dancing. Het repertoire van de band
omvat songs van Dwight Yoakam, Traviss Tritt,
Charlie Daniels Band, Tracy Bird, Michael Martin
Murfy, e.v.a.Daarnaast brengen ze ook de meeste
populaire dansnummers zoal, Red Hot Salsa, Mony
Mony, enz. De bandleden spelen muziek uit pure
liefhebberij en brengen dus uitsluitend country-songs,
zeer gericht op ritme en op dansbaarheid.

Na het succes van 2018 hebben wij opnieuw
Wij hopen dat alle line dansers en country liefhebbers
met deze groep een geweldige namiddag
zullen beleven.

DE BONANZAS als afsluiter van ons festival
vastgelegd. Hen voorstellen is absoluut
niet meer nodig en de ambiance
zal verze-kerd zijn.
Iedereen van harte
welkom en hopelijk
strooit
Corona
geen roet in ons
festival.
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