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Voorwoord

Leo Versteynen, onze secretaris, had in januari al eens een blitzbezoek gebracht aan het Imbeke
opleidingscentrum in Oyugis. Vooral de vele maatregelen i.v.m. Covid hadden hem danig op de heupen
gewerkt, om niet te spreken van de 7 dagen quarantaine die hem opgelegd werden bĳ zĳn terugkeer in
België. Ondertussen kwamen er toch wat versoepelingen en alle info die we op diverse websites konden
vinden waren gunstig om een reis naar Kenia te plannen. Toch bleef de periode tussen het bestellen van
onze tickets en de datum van ons vertrek op 5 juni bĳzonder spannend. Immers zowel hier in België als
ginder in Kenia kon de situatie van de ene op de andere dag veranderen waardoor er strengere
maatregelen konden worden opgelegd. Gelukkig was het lot ons gunstig en konden Lea en ikzelf met een
gerust hart vertrekken. Hoe het na drie weken bĳ onze terugkeer zou kunnen zĳn hebben we categoriek
genegeerd.
Het was hoog tĳd om in het Imbeke Centrum aan de slag te gaan met de bouw van de eerste fase van het
studentendorp/internaat en daarvoor moesten ter plaatse een aantal belangrĳke beslissingen genomen
worden. Dus van nog langer uitstellen kon geen sprake meer zĳn.
In januari had Leo al een aangename kennismaking met Lion Ramesh en Lion Rosa van LC Kisumu. Lion
Dr. David van LC Kisii bezocht het Imbeke Centrum in april. We willen beide clubs warm maken om deel
te nemen aan de realisatie van het studentendorp. Dus wilden we graag nader met hen kennismaken,
wat ons de gelegenheid zou geven om onze plannen toe te lichten en bĳ hen het vuurtje wat op te poken.
Natuurlĳk was er na drie jaar nog veel meer te bespreken, de boekhouding, de financiën, de
opleidingsprogramma’s, het wel en wee van onze cursisten en van de mensen in de gemeenschap, de
uitdagingen, de toekomst.....
Zoals gebleken is, veel te veel om er in drie weken mee rond te komen. Wel een reden om al uit te zien
naar een volgend bezoek.

Frans Van Miert



Eindelijk!
We hebben er lang naar uitgekeken en het begon zowaar
serieus te wringen dat een bezoek aan het Imbeke op-
leidingscentrum zo lang moest worden uitgesteld. Einde-
lijk was het dan zover!

Hoe groot het verlangen ook is, we beginnen toch wat op
te zien tegen de lange reis en proberen lange wach�jden
zoveel mogelijk te vermijden. Daarom met auto naar
Schiphol, maar wel �jdig want ook daar werden pro-
blemen voorspeld, een rechtstreekse vlucht naar Nairobi
en vandaar nog de binnenlandse vlucht van 40 minuten
naar Kisumu. Natuurlijk hebben Geoffrey en Sophie, die
ons komen ophalen, onderweg al wat �jdverlies opge-
lopen. Dus wachten we geduldig in de schaduw. Het is
goed om al direct uw geduld te oefenen eens je in Kenia
toekomt. Ondertussen zijn we al bijna een etmaal onder-
weg, zonder slaap want ook de elfde keer lukte het ons
niet om in het vliegtuig de slaap te va�en. Nu nog een
ritje van ruim twee uur naar Oyugis.

Lions Club Kisumu

Hoewel we al met ons hoofd in het Imbeke Centrum
zaten, moesten we toch nog wat geduld oefenen. Omdat
we toch in Kisumuwaren had Sophie een bezoek geregeld
bij Lion Ramesh van de Lions Club Kisumu. Lion Ramesh
had samen Lion Rose in januari reeds een bezoek ge-
bracht aan het Imbeke Centrum en beiden hadden toen
lovende woorden voor het werk van Imani/Imbeke.
Ongeschoren en met een beetje een houten kop,
vanwege geen slaap, zochten wij de man op in zijn
electrozaak waar we zeer vriendelijk en gastvrij werden
ontvangen in zijn kantoor. Lion Rose, die ook uitgenodigd
was, moest verstek laten gaan vanwege een zware
verkoudheid. De heer Ramesh bleek een zeer aangenaam
man te zijn, meelevend en zeer geëngageerd en met een
respectabele staat van dienst bij de Lions Club. Hij
vertelde over de oogkliniek die ze reeds gebouwd hadden

en over de nieuwe oogkliniek die in opbouw is en einde
van dit jaar opera�oneel zou zijn. Tussendoor bestelde hij
nog honderd blindenstokken die ze gingen uitdelen
�jdens een “Lions Free Eye Camp” dat gepland stond op
24 juli. Maar ook het werk van Imbeke sprak hem zeer erg
aan, hij loofde de inspanningen van Imani Belgium en
beloofde met de Lions Club van Kisumu het Studenten-
dorp/internaat van Imbeke te steunen en om zijn invloed
aan te wenden waar nu�g en nodig mocht zijn.
Bovendien werden we uitgenodigd om nog eens naar
Kisumu te komen om kennis te maken met andere leden
van de club en om samen met hen Kisumu te verkennen
(spij�g genoeg moest dit afgelast worden omdat hij op de
geplande dag dringend naar Engeland moest omdat een
familielid zeer erns�g ziek was). We moeten dus nog eens
terug!

Om de banden met Lions Club Sint-Pieters-Rode -- Kasteel
van Horst aan te halen en om de vriendschap te bezege-
len mocht ik het vlaggetje van de club aan Lion Ramesh
overhandigen.

De binding van Imbeke met plaatselijke clubs en andere
organisa�es is belangrijk voor de toekomst van het oplei-
dingscentrum. Dit schept mogelijkheden om verbonden-
heid te creëren en om steun te vinden in de eigen ge-
meenschap.

Op weg naar Oyugis
Even wat rust gepakt op een overdekt terras en een hapje
gegeten. Het gegeerde mangosap hadden ze op dit ogen-
blik niet, dus werd het gewoon appelsiensap, maar ook
lekker.
Er is de afgelopen vier jaar, met geld geleend van China,
hard gewerkt aan het wegennet. Dus verloopt de rit naar
Oyugis veel vlo�er dan vroeger. Het valt op dat in de
omgeving van Kisumu, en ook in de dorpjes onderweg,
veel transport gebeurt met Tuk Tuks die blijkbaar de



concurren�estrijd met de ezels- en handkarren hebben
gewonnen.

Vier jaar is natuurlijk een lange �jd, maar we merken wel
dat er een en ander beweegt. Er worden meer huizen ge-
bouwd in baksteen, althans langs de grote baan. Ook ge-
bouwen met meerdere verdiepingen, meestal niet erg
mooi, lelijk eigenlijk. Maar er is wel animo! In de dorpjes
die we passeren is het nog steeds een mierennest. Aan
beide zijden van de weg en ook in de aanpalende straten
krioelt het van de kraampjes met groenten, tweede-
handsmateriaal, gereedschap, schoenen, stoffen, noem
iets en het is er te vinden.

Ook het dorp van Oyugis is danig veranderd. Het lande-
lijke is verdwenen door de viervaksbaan die door het dorp
getrokken werd en waarvan beide rijrich�ngen geschei-
den zijn door metalen vangrails. Of het daardoor veiliger
is is nog de vraag. Het verkeer verloopt wel vlo�er en dus
sneller.

Het is dan al late namiddag als we, na een ommetje langs
het Imbeke Centrum, op onze verblijfplaats bij Sophie
toekomen. We zijn tweeënder�g uur wakker geweest
voor we onder de lakens duiken. Er zijn er ongetwijfeld
velen die dezer dagen betere presta�e kunnen voorleg-
gen op de fes�vals.

Het Imbeke Opleidingscentrum
Studentendorp/internaat

Ons bezoek draait natuurlijk helemaal om wat er te ge-
beuren staat in het Imbeke Opleidingscentrum. De steun
van Lions Club Sint-Pieters-Rode, de gemeente Oud-
Turnhout, de provincie Antwerpen, Wilde Ganzen en wat
we “in het zweet ons aanschijns” zelfs konden vergaren of
wat ons links en rechts werd toegetoken bracht voldoen-
de fondsen bijeen om de eerste fase van het Studenten-
dorp/internaat te bouwen.

Samen met Ir. Tony, die de werken zal leiden �jdens onze
afwezigheid, gingen we onmiddellijk op het terrein op
zoek naar de best mogelijke loca�e. Daags nadien stond
een ploeg metsers en handarbeiders paraat om de
werken aan te va�en.

Inmiddels zijn die reeds zover gevorderd dat de spanten
kunnen geplaatst worden.

De betonblokken worden op de werf vervaardigd door
jongelui uit de omgeving van Imbeke.

Tijdens de week van 8 tot 13 augustus worden de werken
onderbroken omwille van de verkiezingen want dat ble-
ken in het verleden weleens woelige dagen te zijn.

Als de planning blij� kloppen zouden de werken op het
einde van september klaar moeten zijn. We brengen dan
weer verslag uit met foto’s van het uiteindelijk resultaat.

Aangenaam bezoek van Lions Club Kisii
Het duurt soms een �jdje vooraleer je de juiste
contactpersonen vind maar als je blij� zoeken kom je
vroeg of laat via via toch bij de juiste personen terecht.
Daarbij waren zowel de inspanningen van Lions Club Sint-
Pieters-Rode als e-mails en berich-ten via facebook van
groot nut. “Kom een keer kijken waarmee we hier in het
Imbeke opleidingscentrum bezig zijn” helpt ook om de







neus gestoken, van dames die zichtbaar genoten van deze
(eerste) ervaring, eel�ge en gehavende voeten van
mensen die op het land werken, voeten die veer�g jaar
lang geen nagelschaar hadden gezien. Nadien verklaarde
de oude man dat zijn voeten nu zo ‘nice’ waren dat hij zijn
sokken niet meer ging uit doen. Hoewel het
vooropgestelde aantal reeds lang overschreden was
bleven mensen maar aanschuiven. Het werd een
onverhoopt succes, zodanig zelfs dat vele wachtenden
moesten teleurgesteld worden.

Achtenvij�ig vrouwen en mannen konden huiswaarts
keren met keurig geknipte en gelakte nagels, geraspte
hielen en voetzolen, gescrubde benen en een deugd-
doende massage.
Veel mensen kwamen ons de hand schudden en bedank-
ten ons voor de inspanningen die Imbeke doet om kansen
te bieden aan jonge mensen van Oyugis en omstreken.
Het werd een lange en vermoeiende dag, vooral voor
onze cursisten die al vroeg aan de slag gingen met de
voorbereidingen.

Een fris logo

Het logo op de muur van de traininghal werd nog met de
hand geschilderd en had al veel geleden door zon en
regen. Na zeven jaar vonden we dat het logo een
opfrisbeurt mocht krijgen.De beslissing wordt een stuk
gemakkelijker genomen als je bij een firma terecht kan die
je vakkundig adviseert. Zulke firma is Expo-Etcetera uit

Melsbroek voor Imani Belgium al meer dan vij�ien jaar.
Het scheelt voor de financiën ook een slok op de borrel
wanneer s�ckers en spandoeken “om niet” worden
geschonken.
Onze oprechte dank voor dit mooi en gul gebaar!

Sophie en Geoffrey vinden het nieuwe logo TOP!

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


