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Voorwoord

Tweeduizend tweeëntwintig! Imani gaat zĳn zestiende jaarjang in! De corona pandemie heeft de
afgelopen twee jaar danig wat roet in het eten gestrooid. We moesten een kruis maken over de
inkomsten van practisch alle jaarlĳkse acties en evenementen. Gelukkig waren er nog onze trouwe
weldoeners, particulieren, clubs, organisaties en instanties die ons bleven steunen. Wĳ zĳn hen
daarvoor zeer dankbaar!
Ondanks de locale inactiviteit hebben we toch niet met onze duimen zitten draaien. Door de coronamaatregelen moesten we afzien van ons plan om naar Kenia te reizen om een aantal projecten mee op
te starten. De noden in het Imbeke opleidingscentrum lieten ons niet toe om alles op de lange baan te
schuiven. Sophie, de directeur van Imbeke, zocht en vond een goede werfleider die met behulp van
onze instructies en tekeningen de werken tot een goed einde kon brengen. Ook voor ons waren dit
drukke en spannende tĳden.
In Kenia zorgde het corona-beestje voor een onregelmatig verloop van de lessen in de scholen en in
Imbeke door gedwongen sluitingen. De schooljaren werden ingekort zodat schooljaar 2023 start in
januari waardoor ze terug op het normale schema zitten. Zoals je kan lezen in het verslag van Leo gaat
het ook zeer goed met de opleidingen in het Imbeke centrum. Er is veel interesse en Imbeke krĳgt meer
en meer waardering voor dit werk. We staan te popelen om zelf getuige te zĳn van de evolutie die het
opleidingscentrum doormaakt.
Steeds meer en meer meisjes en vrouwen van ver buiten Oyugis melden zich in het Imbeke Centrum om
een opleiding te volgen. Daardoor ontstond het idee van een studentendorp. Op eigen initiatief
contacteerde Sophie Architekten Ueber Grenzen in Duitsland die graag ingingen op haar verzoek om
een ontwerp te maken voor dit nieuwe project. Bleef natuurlĳk de vraag wie dat gaat betalen en dus
mocht Imani Belgium zich nog eens voor de kar spannen. Er werden contacten gelegd en plannen
gesmeed. Een eerste fase van het dorp gaat van start in het najaar met de steun van Lions Club SintPieters-Rode--Kasteel van Horst, Wilde Ganzen, de gemeente Oud-Turnhout en de provincie Antwerpen.
Voor de verdere uitbreiding hopen we de samenwerking met voormelde donors te kunnen verder zetten
en uit te breiden met Lions Club International Foundation. Leo legde reeds contact met Lions Club
Kisumu, waarvan twee voorzitters een bezoek brachten aan het Imbeke Centrum en zeer lovende
commentaar achterlieten. Zĳ schonken ook boeken voor de bibliotheek van Imbeke (zie foto bovenaan).
Imani Belgium blĳft bĳzonder actief. Als wĳ binnenkort onze nederige vraag sturen om Vrienden van
Imani te worden, dan weet je waarvoor de centen nodig zĳn.
Laat ons ondertussen hopen dat de vrede in de wereld mag weerkeren.
Frans

ANNEMIE, AMIEKE, MIEKE,
“Denken, huilen, lie�ebben en lachen. Dat is mijn
kracht, dat ben ik, dat blij� van mij”
Bijna een jaar geleden, op 21 mei 2021, verloor
Annemie Giedts de strijd tegen kanker. Ze had
moedig en hard gestreden, maar moest zich
uiteindelijk gewonnen geven. Mieke s�erf thuis, in
Schoten, omringd door familie en vrienden.

van de studenten en hun familie. Bij elk bezoek aan
een school, bij elke rondgang in de dorpen had
Mieke haar pen en no��eboek steeds in de aanslag.
Ze hee� pagina’s vol geschreven met de noden van
de studenten, over de gebrekkige huisves�ng van
weduwen en senioren, over noodzakelijke medische
zorg en over voedselhulp die hier en daar meer dan
nodig was.

Mieke en haar man Marc stonden in 2006 mee aan
de wieg van Imani Belgium. Beiden waren harde
werkers die hun taak met hart en ziel uitvoerden.
Beiden gingen ook graag voor de klas staan om
scholen warm te maken voor het werk van Imani
Belgium in Kenia.

Voor Mieke en Marc kwamen studenten en
senioren op de eerste plaats. Zij ronselden bij
familie, vrienden en leden van de tennisclub tal van
sponsors voor het studentenprogramma. Tientallen
studenten kregen door hun toedoen de kans om
naar het middelbaar onderwijs te gaan. Voor hen
waren niet alleen de schoolse resultaten van belang,
ook waren ze begaan met het persoonlijke welzijn

Een nieuwe lente, een nieuw
geluid - computerklassen in het
Imbeke centrum

Powerpoint, Acrobat en een aantal grafische
toepassingen,
-in het algemeen ook op het klasseren en vlot
terugvinden van gegevens, en op virusscanners.

Al geruime �jd zijn een aantal opleidingen gaande in
het Imbeke opleidingscentrum, zoals verbeterde
landbouwtechnieken, snit en naad, haartooi, en
koken en catering. Dit jaar willen we een nieuwe
spruit laten geboren worden: “de computerklassen”.

Uiteraard gaan we ook zoeken naar een zeer
bekwame maar toch betaalbare leraar.
We hopen de opstart, of toch minstens de aanzet tot
dit alles, te realiseren in 2022.

Het wordt méér en méér belangrijk om onze
cursisten voor te bereiden op de digitalisering van de
beroepen. Het zal hen helpen om na hun opleiding
een eigen bedrij�e op te starten en draaiende te
houden, of om werk te vinden als administra�eve
kracht in een bedrijf of organisa�e.

Mieke kweet zich van haar taak met een warm hart
maar streng en rechtvaardig. Studenten met een
slecht rapport werden vermanend toegesproken,
maar haar immer stralend gezicht kon niet
verbergen dat ze ook met hen meeleefde. Mieke
was realis�sch genoeg om te weten dat zeer vaak de
thuissitua�e, die ze meestal zeer goed kende, mee
de oorzaak was van het minder goed presteren.
Mieke voelde zich goed tussen haar studenten.
Door het harde werk van Mieke en Marc kregen
veel jonge mensen in Oyugis in Kenia uitzicht op een
betere toekomst.
Mieke was ook een zeer fijne collega om mee
samen te werken, al�jd goedlachs, al�jd bereid om
een handje toe te steken of zelf, samen met Marc,
ini�a�ef te nemen. Beiden hebben meegebouwd
aan de stevige fundering waarop Imani Belgium is
gegrondvest. Hun geest lee� verder in de projecten
van Imani Belgium.

Mieke we missen je en zullen je nooit
vergeten!

Een aantal subsidieaanvragen zullen dit jaar in die
rich�ng gaan. Wat we willen bereiken is een concept
waarbij we met een 10-tal laptops en bijbehorend
materiaal, aangepast meubilair en hulpmiddelen de
cursisten een stevige basiskennis van computers
bijbrengen. En uiteraard ook om hen te leren werken
met courante so�ware pakke�en.
We zien de opleiding lopen gedurende een periode
van 3 maanden, met verschillende lessen per week.
Inhoudelijk willen we focussen op:
-het gebruik van de laptop en eventueel bijhorend
extra docking sta�on, toetsenbord, muis en printer,de sofware pakke�en Word, Excel, Outlook,

Hoe gaat het met de cursisten in
de Imbeke opleidingen?
De prak�jkopleidingen haartooi, snit en naad en
koken van het Imbeke opleidingscentrum nemen een
hoge vlucht. Ook verbeterde landbouwtechnieken
staat nog op het programma. Ons opleidingscentrum
is in Kenia op een officiële lijst opgenomen van
instellingen
waar
een
“competen�egericht
curriculum” kan gevolgd worden. Zo zijn er maar 357
scholen in gans Kenia, en slechts 6 in de regio
Homabay waar Oyugis gelegen is. Van die 6 is het
Imbeke opleidingscentrum het enige dat geen

Foto uit Zuid-Afrika. Hopelijk wordt dit nog in 2022
ook werkelijkheid in het Imbeke opleidingscentrum.
Is iemand van onze lezers geïnteresseerd om naar
het einde van het jaar toe een paar weken als gastleraar computerles te gaan geven in ons Imbeke
centrum? Laat maar horen !
Leo Versteynen
05/03/2021

directe band hee� met de overheid. Een hele
presta�e en erkenning !
Niet alleen studenten van Oyugis zelf, maar van de
wijde omgeving komen naar het centrum voor een
prak�jkopleiding. Daarom hebben we een voorlopig
internaatgebouwtje ingericht waar een ach�al
studenten permanent verblijven en werken we nu de
plannen uit voor een groter defini�ef
internaatgebouw, of studentendorpje zoals we het
gaan noemen zijn.
Tot hiertoe hebben 192 kansarme meisjes en jonge
vrouwen een opleiding genoten in ons
opleidingscentrum. Daarvan zijn er heel wat
afgezwaaid eind 2021. Twee van onze cursisten van

vorig jaar hadden eerder al een universitair diploma
gehaald in “mode en ontwerp”. Specialisten dus
zogezegd in kledij, maar naar hun eigen zeggen
hadden ze geen enkele voeling met de werkelijkheid.
Ze kwamen bij Imbeke leren hoe s�jlvolle kledij kan
ontworpen en gemaakt worden in de prak�jk.

Om hun opleiding officieel te laten erkennen door de
overheid, keren ze na de stage dan voor even terug
naar Imbeke om zich voor te bereiden op het examen
van de overheid (“NITA: Na�onal Industrial Training
Authority” – na�onale autoriteit voor industriële
opleiding; “TVET: Technical and Voca�onal Educa�on
and Training”- technische en beroepsopleiding en
training; “KNEC: Kenya Na�onal Examina�on
Council” – na�onale examenraad van Kenia).

Reizen in �jden van Covid – Flitsbezoek aan
Oyugis in Januari 2022
Lang hebben we gewacht, maar ééns moesten we
het toch proberen. Hoewel we nu in maart 2022
eindelijk uit de coronapandemie aan het geraken
zijn, reisde Leo in januari naar Kenia om op het
terrein in Oyugis vast stellen hoe de vork momenteel
aan de steel zit. Lees hier beneden het relaas.
Reisperikelen

De naaiklas in volle ac�e
Sinds het begin van het jaar star�en er opnieuw 6
nieuwe meisjes, en momenteel zijn er nog 41
cursisten ac�ef bezig met hun opleiding. Dat
betekent, hetzij met een prak�jkopleiding zelf in
Imbeke, hetzij met een stage. Want velen doen nog
een stage na de Imbeke opleiding. Momenteel zijn
13 studenten aan zulk een stage bezig. Die stage kan
plaats vinden in een kapperszaak, schoonheidssalon,
naaiatelier, hotel of restaurant. Op het geheel van de
Imbeke opleiding staan 60 punten; op de stage staan
40 punten. Zo komen ze tot een eindscore op 100
voor hun opleiding waarna ze een intern diploma van
Imbeke ontvangen. Dat systeem van het combineren
van een prak�jkopleiding in het Imbeke centrum en
het vinden van een stageplaats blijkt vlot te werken,
mede door de goede reputa�e van ons centrum.

De ganse studentenpopula�e eind 2021
Imani Belgium stelt zich als belangrijk doel,
computerlessen op te starten in de loop van 2022.
Het is belangrijk dat we onze cursisten voorbereiden
op de digitalisering van hun beroep. Dat zal hen
helpen om, na hun opleiding, hun eigen
éénpersoonszaak op te starten of zich eventueel aan
te dienen als administra�eve kracht in een bedrijf of
organisa�e in de buurt om zo hun inkomen te
verbeteren. Zo zal het Imbeke opleidingscentrum in
2022 een nieuwe extra vlucht nemen.
Leo Versteynen
05/03/2022

Kwis VZW Imani Belgium
Zoals voor iedereen hee� ook Corona voor onze VZW heel wat roet in het eten gegooid. Geen Oosthoven on
Stage en geen kerstmarkten of andere ac�viteiten om aan fondsenwerving te doen. Maar op 5 November
was het eindelijk toch zover en konden wij onze 13de kwis organiseren. Ondanks Corona hadden toch 21
ploegen ingeschreven en daar waren we heel blij mee. Na een spannende avond werden Bonne Cuvee
(145/176) de winnaars van deze avond voor Wellomb Nieblont (139/176) en Geen Idee ( 136/176 ) Hartelijk
dank aan alle ploegen voor hun deelname en aan de familie Verstraelen voor het samenstellen van deze
kwis. Voor onze kwis in 2022 hebben we ondertussen De Djoelen vastgelegd op zaterdag 12 November.
Reserveer alvast deze datum in uw agenda en hopelijk tot dan.

De plichtplegingen en het papierwerk waren niet te
overzien. Vooreerst was mijn interna�onale reispas
intussen vervallen en dus werd een nieuwe
aangevraagd. De vragen om on-line een visum voor
Kenia te bekomen waren wat uitgebreider dan
vroeger, maar nog doenbaar. Bewijs van vaccina�e
moest gedownload worden van de website
“mijngezondheid.be”. Tevens moest ik een afspraak
maken voor een PCR-test, niet eerder dan 72hr voor
vertrek, om een nega�ef resultaat te kunnen
voorleggen en de nodige QR code te bekomen. Naast
het visum moest er ook aangemeld worden op een
website van de gezondheidsdiensten van Kenia: even
doorgeven dat je geen snotneus had, geen hoest- of
niesbuien, geen koorts en zo meer. Daarna ontving je
een QR-code vanuit Kenia via email. Al die
documenten moesten getoond worden bij het
inchecken op Zaventem.
Tijdens de vlucht met Brussels Airlines naar Frankfurt
moest een “Passenger Locator Form” (PLF) worden
ingevuld voor Duitsland, zelfs voor het verblijf van
een paar uren in transit op de luchthaven van
Frankfurt. Van Frankfurt dan maar rich�ng Nairobi
met Deutsche Lu�hansa ! Op alle vluchten uiteraard
mondmasker verplicht! Op de binnenlandse
vluchten van Nairobi naar Kisumu waren er geen
extra paperassen te vervullen; enkel het dragen van
het mondmasker was verplicht.
Voor de terugtocht snel even “mijngezondheid.be”
gecheckt. Uiteraard eerst ook nog het Belgische
“Passenger Locator Form” (PLF) ingevuld. Gezien
Kenia niet opgelijst stond met een bepaalde Covidrisico kleurcode, moest het als ‘rood’ en dus hoog
risico beschouwd worden. En dus was er opnieuw
een PCR-test nodig om terug te reizen. Daarvoor
werd ik in Nairobi verwezen naar het “Nairobi West
Hospital”. Om een staalname te kunnen aanvragen

moest er eerst een app op mijn gsm worden
geïnstalleerd. Gelukkig wist mijn taxichauffeur van
wanten en kregen we dit samen wel voor mekaar.
Daarna kon ik onmiddellijk aanschuiven voor een
staalname (eerst betalen natuurlijk ), en 6 uur later
heb ik het cer�ficaat met nega�ef testresultaat
ontvangen. Zo kon ik de volgende dag inchecken
voor de terugvlucht, uiteraard ook weer met het
vaccina�ecer�ficaat en het Belgische PLF in aanslag.
In de luchthavens van Nairobi en Frankfurt was het
verwarring alom. Door de 1,5 meter afstandsregel
moesten er grotere wachtruimtes aan de gates
voorzien worden en daar ging het geregeld fout.
Vaak moest je voor je vlucht in een andere gate zijn
dan degene die op de informa�eborden stond.
Niemand van de officials die het corrigeerde. Zoek
het zelf maar uit!
Bij aankomst in België regende het onmiddellijk smsjes zeggende dat ik uit een hoog-risico land kwam en
dat ik onmiddellijk een PCR test moest laten
uitvoeren, 7 dagen in quarantaine moest gaan en
daarna opnieuw een PCR test laten doen om dan, bij
nega�ef resultaat, terug tot het rijk der vrijheid te
behoren. Pi�g detail is dat de cijfers van de wereldgezondheidsorganisa�e (WHO) aantoonden dat er in
de week van mijn reis slechts 15.000 besme�ngen
waren in Kenya (50 miljoen inwoners), versus
250.000 in België (11 miljoen inwoners). Hopelijk
behoren al die plichtplegingen en dat papierwerk
snel tot het verleden.
De situa�e in Oyugis
Van de coronapandemie was in Kenia weinig te
merken. Nauwelijks mondmaskers waar te nemen in
het straatbeeld. Enkel in publieke gebouwen werd
een mondmasker gedragen. Niemand van al de
mensen die ik gesproken heb kende iemand in zijn/
haar familie of kennissenkring die op dat moment
geplaagd zat met Covid-19.
In het Imbeke opleidingscentrum waren er uiteraard
al weer lessen gaande van haartooi, de kookklas en
de snit en naad klas.
Maar
het
flitsbezoek
aan
het
Imbeke
opleidingscentrum concentreerde zich op het
bekijken van de afwerking van het voorlopige
internaatgebouwtje en van het eind vorig jaar
gebouwde nieuwe sanitair gebouw. Bovendien
werden vertegenwoordigers van de Lions Clubs van

Kisumu uitgenodigd om een bezoek te brengen aan
het Imbeke centrum, met het oog op hun steun en
bijdrage aan de bouw van een toekoms�g defini�ef
internaatgebouw (studentendorpje) op de terreinen
van Imbeke.

Het nieuwe sanitair gebouw

Leo kreeg al meteen een decora�e opgespeld
door de voorzi�er van de Lions Club van Kisumu
voor het prach�ge werk dat Imani doet
Ten gevolge van de coronapandemie dateren de
vorige bezoeken van bestuursleden van Imani
Belgium aan het Imbeke centrum van mei 2019. Dus
bijna drie jaar geleden. Het was dan ook een grote
opluch�ng het centrum in goede staat terug te zien.
Een aantal gebouwen kunnen intussen wel een likje
verf gebruiken.

Zicht op het voorlopige internaatgebouwtje en
het vorig jaar gebouwde grote ondergrondse
waterreservoir

Dat
het
centrum
een
bijzonder
grote
aantrekkingskracht uitoefent in de omgeving van
Oyugis blijkt uit het feit dat een aantal investeerders
uit Oyugis huurhuizen voor jonge gezinnen aan het
bouwen zijn dicht bij het Imbeke centrum. Nogmaals
een bewijs dat het Imbeke centrum een steeds
groter succes en steeds grotere aantrekkingspool
aan het worden is. Quod erat demonstrandum (wat
te bewijzen was).
Leo Versteynen
05/03/2022

Binnenafwerking van het nieuwe sanitair
gebouw - Keniaanse smaak

UW HULP (Stortingen komen integraal toe aan de projecten van Imani Belgium vzw)
Voor giften met een fiscaal attest:
OSJ Prioraat Lage Landen-Steunfonds vzw, Kasteelstraat 14, 9250 Waasmunster
IBAN: BE26 7370 2912 7729

