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Geachte heer, mevrouw,
De Keniaanse verkiezingsuitslagen van enkele weken geleden hebben een golf van
geweld veroorzaakt in West-Kenia. Er is een politieke strijd gaande tussen president
Kibaki en oppositieleider Odinga. Aanhoudende gevechten, honderden doden,
afgebrande huizen en boerderijen, plunderingen, grootschalige vernielingen en vele
vluchtelingen zijn het gevolg. Langzaam begint de omvang van deze ramp zichtbaar te
worden. Gelukkig lijkt het geweld nu enigszins af te zwakken, maar vanwege de politieke
situatie kan het geweld zo weer oplaaien. De gevolgen van deze uitbarsting van geweld
zijn nog lang niet te overzien.
De onlangs opgerichte Stichting Christelijke Hulp in Kenia (SCHiK) heeft inmiddels
een noodhulpproject gestart vanuit Eldoret, een zwaar getroffen plaats in het
noordwesten van Kenia. Ondergetekende is een van de medeoprichters van SCHiK. De
voorzitter van deze stichting, ds. E. van den Ham, heeft jarenlang in Eldoret gewoond en
reist als gastdocent ook nu nog regelmatig af naar Eldoret.
Vanwege het zeer goede netwerk van de stichting in de omgeving van Eldoret is het
inmiddels mogelijk gebleken om zeer snel voedselhulp te verlenen aan vele
vluchtelingen. In deze hulpverlening wordt nauw samengewerkt met de Reformed Church
of East Africa (RCEA).
Van den Ham vertelt er zelf het volgende over: “Zo hebben we onder meer voedsel
kunnen brengen aan ongeveer 400 vluchtelingen die een veilig heenkomen hebben
gezocht in de kerk van Nangili, circa 35 km van Eldoret. Momenteel zijn de mensen die
bij de stichting betrokken zijn, druk bezig met het verzamelen van zakken maïs en bonen.
Om u een idee te geven: met één zak maïs (kosten circa € 20, inclusief het transport)
kunnen ongeveer 35 mensen voor een week van eten worden voorzien”.
SCHiK verzamelt het voedsel voor deze noodhulp van boeren in de omgeving van
Eldoret, die niet hebben meegedaan aan het geweld. Zo worden zij direct betrokken bij
de hulpverlening aan slachtoffers van het geweld in hun eigen omgeving. Deze aanpak
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draagt merkbaar bij aan vrede en verzoening in de omgeving. Bovendien wordt duur
transport op deze manier vermeden.
De RCEA is bezig met het organiseren van vrachtwagens voor het transport van deze
voedselhulp, die aan alle slachtoffers, zonder onderscheid van stam of geloof, wordt
geboden.
Voedselhulp heeft op dit moment de voorrang, maar het is belangrijk dat er binnenkort
ook zaken als maïsolie, dekens en andere zaken worden gegeven. Afhankelijk van de
beschikbare fondsen, doen we onze best de slachtoffers zo snel mogelijk te helpen!
Zoals u leest, kan er met relatief weinig middelen al veel worden gedaan. Maar er is meer
nodig dan nu al beschikbaar is. Bij deze willen wij een beroep doen op uw hulp. Mocht u
ons willen helpen met het verlenen van deze voedselhulp, dan is dit zeer welkom! U kunt
uw gift overmaken op rekeningnummer 1335.62.751 van Stichting Christelijke Hulp in
Kenia, Middelburg, onder vermelding van “Noodhulp”.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Bovendien is SCHiK een door de Belastingdienst
erkende ‘goede doelenstichting’. Dit betekent dat schenkingen aan de stichting binnen de
geldende regels fiscaal aftrekbaar zijn. Over de details van deze regels wordt u op
verzoek graag geïnformeerd.
Tenslotte vragen we niet alleen om financiële hulp. Wilt u met ons bidden voor de
mensen die betrokken zijn bij het organiseren van deze noodhulp, dat zij dit ongestoord
kunnen doen en dat de transporten niet zullen worden tegengehouden bij wegblokkades?
Laten we bovendien bidden dat de velen die niet bij de gewelddadigheden betrokken
waren een rol kunnen spelen in het overbruggen van de politieke tegenstellingen en een
proces van verzoening op gang kunnen brengen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp en gebed.
Met vriendelijke groet,

K. van de Gruiter
Bestuurslid Stichting Christelijke Hulp in Kenia

NB: voor meer informatie: zie bijlage en www.hulpinkenia.nl.
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ALGEMENE INFORMATIE

De Stichting Christelijke Hulp in Kenia (SCHiK) heeft
ten doel vanuit een christelijke visie, geestelijke,
materiële en praktische hulp te verlenen aan kerken en
christelijke organisaties en personen in Kenia. Om dit te
bereiken zet de stichting (eventueel samen met kerken
of andere organisaties) projecten op ter bestrijding van
armoede en stelt zij onder meer studiebeurzen en
microkredieten beschikbaar.
SCHiK heeft naast het onlangs opgestarte project
‘Noodhulp’ nog een tweetal andere projecten lopen:
project ‘Grace’ en project ‘Nundoroto’. Hierover kunt u
meer lezen op de website www.hulpinkenia.nl.
Mocht u ons willen helpen met een van de lopende projecten, dan is dit zeer welkom! U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer 1335.62.751 van Stichting Christelijke Hulp in Kenia,
Middelburg, onder vermelding van de naam van het project.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Bovendien is SCHiK een door de Belastingdienst erkende
“goede doelen”-stichting. Dit betekent dat schenkingen aan de stichting binnen de geldende regels
fiscaal aftrekbaar zijn. Over de details van deze regels wordt u op verzoek graag geïnformeerd.
We vragen niet alleen om uw financiële hulp. Wilt u ook met ons bidden voor de projecten, de hulp
die wordt geboden en de mensen die betrokken zijn bij het organiseren van deze hulp?
Contact
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden:
−

C. R. van de Gruiter (ondernemer)
C.W.Sturmstraat 1
4333 ME Middelburg
T: (0118) 638870
E: info@hulpinkenia.nl

−

E. van den Ham (predikant)
Schinkelweg 21
2712 AZ Zoetermeer
T: (079) 3160058
E: info@hulpinkenia.nl

−

Secretariaat: mevrouw J. L. Peene-Janse (ondernemer)
Wielingen 13
4341 LM Arnemuiden
T: (0118) 606133
E: info@hulpinkenia.nl
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