33e jaargang
Zomer 2010

Pandipieri Vriendenbrief

Kisumu Urban Apostolate Programmes, KUAP

Inhoud:
Zomer 2010, Hans Burgman schrijft ons

2

Help ons !

4

De Vriendendag nadert !

6

Uitgesproken

9

Even bijpraten met Bergeijk

10

Agnes Oggot, oud-bestuurslid, schrijft
Jaarrekening 2009

Secretarieel verslag 2009
Colofon

1

5

6
10
12

Zomer 2010, Hans Burgman schrijft ons:

Beste Vrienden,
Sinds mijn terugkeer naar Kisumu fungeer ik als een soort Ombudsman bij Pandipieri.
Daarbij valt het me op hoe men hier anders met problemen omgaat dan ik van huis uit
geleerd heb. Als er voor mij een probleem is waar mensen bij betrokken zijn, dan nodig
ik iedereen uit, en proberen we samen zoveel mogelijk licht op de zaak te werpen, en in
dat licht wordt dan meestal wel een oplossing zichtbaar. Hier gebeurt er wat anders.
Alle betrokkenen zijn geneigd om het problem in nog grotere verwarring te hullen
waardoor het makkelijker zal vallen om aan te tonen dat het hun schuld niet is; het
problem wordt onoplosbaar, en vervaagt in de loop van de tijd. Arme ombudsman.
Door allerlei initiatieven probeer ik bovendien om de oude idealen van Pandipieri op te
poetsen; veel mensen zijn daar blij mee.
Ons Mill Hill missionnair gezelschap begint er steeds bonter uit te zien, nu er
kandidaten uit diverse kontinenten beginnen te komen. Er lopen hier steeds meer
jongemannen uit Indie en de Filippijnen rond: Millhillers in opleiding. Het samenspel van
kulturen wordt steeds duidelijker; en ook het ideaal dat zich in ontwikkelingswerk zowel
als ons apostolaat uitkristalliseert: waar het om gaat is dat iedere persoon in bloei moet
komen te staan, en zijn of haar mogelijkheden kan verwezenlijken. Hier zijn wat
momentopnamen van cultuurverschillen.
-De betekenis van een hut.
In de plaatselijke culturen zitten vaak prachtige brokken wijsheid gevat. Zo hoorde ik
onlangs hoe bij een van onze stamgemeenschappen de traditionele ronde hut werd
gezien als een parabel van de gemeenschap. De centrale paal is het symbool van het
leven van de gemeenschap. De bovenste punt van die centrale paal is het symbool van de
onlangs overleden voorouders. De schuine dakspanten, dat zijn de ouderlingen. De
vertikale muurpalen stellen de mannen voor, terwijl de horizontale palen de vrouwen
voorstellen. De vezels die deze twee muurpalen verbinden zijn de kinderen. Mooi.
-Vier rovers.
Een ander kultuurspiegeltje.Terwijl we onlangs op een zondagavond aan het sjoelbakken
waren in Nyalenda, vermaakten mijn spelgenoten zich luid en lang met het volgende
verhaal. Er was een man in het vissersdorp Dunga die thuis overvallen werd door vier
rovers. Hij smeekte om genade, maar ze hakten op hem in met kapmessen. Hij
waarschuwde hen dat ze hiervoor zouden moeten boeten, maar daar trokken ze zich
niets van aan, en lieten hem zwaargewond achter.
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Dat gebeurde een paar weken geleden, en nu liggen drie van de rovers zwaar ziek en
helemaal gek in het ziekenhuis en de vierde loopt radeloos rond terwijl hij met zijn
handen zijn geslachtsdelen ondersteunt waar de maden uitkruipen. De overvallen man
had hen betoverd. Mijn vrienden verzekerden mij dat er mensen zijn die zoiets kunnen
doen, ofwel van nature ofwel doordat hun ouders hen als kind met speciale rituelen
hiervoor behandeld hebben.
-Een doof meisje.
Nog een kultuurverschil. Tussen de sjoelbakkers door scharrelt een klein meisje van vier
jaar. Ze is doofstom. Ze woont hier niet op het centrum, maar er naast. Ze speelt een
beetje, slaapt een beetje, maakt wat kontakt met handgebaren, en krijgt een bordje
eten. Het is donker, een paar uur al. Moet ze niet naar huis? Nee hoor, de ouders weten
wel dat ze hier is. Moet iemand haar dadelijk niet wegbrengen ? Nee hoor, ze loopt zo
meteen zelf wel naar huis. Vier jaar? Doofstom? Helemaal alleen door de sloppen? In
het pikkedonker? Ja, dat kunnen kinderen hier, dank zij het soort opvoeding dat ze
krijgen.
ONS GEZONDHEIDSPROGRAMMA.
Onlangs zat ik bij zuster Bernadette naar de financiele boeken van ons
Gezondheidswerk te kijken. Ik was verbaasd bij het zien van de details. Ze hebben bij
dat programma 37 mensen in loondienst, en die verdienen samen elke maand een miljoen
shilling (10.000 Euro); elke werker heeft dus een gemiddeld maandloon van 30.000
shilling (300 Euro). Dat is voor hier een enorm salaris. Voor mij was dat een reden tot
blijdschap. Niet alleen worden door dit project duizenden zieken geholpen, worden
duizenden huishoudens voorgelicht in het geven van thuiszorg en buurthulp, maar krijgen
37 mensen en hun gezinnen een fatsoenlijk salaris.
Ik sta er trouwens vaak voor kleine verrassingen. Gisteren liep ik in Pandipieri Centre
een Nederlandse dame tegen het lijf. Ze heette Inge, was arts en draaide een maand
lang mee in ons gezondheidsproject. Ze was opgetogen omdat ze hier zoveel leerde.
Buiten bij de ingang vond ik een jongedame aan een tafeltje met een paar flessen water
voor zich. Ze was bij het binnenkomende volk iets nieuws aan het propageren. Men heeft
namelijk ontdekt dat je water kunt
steriliseren door het een aantal uren in
de zon te leggen in een plastic fles.
Wanneer mensen beloofden dat te zullen
doen moesten ze bij het meisje hun naam
in een boek schrijven en kregen ze een
onbreekbare fles. Die morgen waren er
acht nieuwe namen in het boek gekomen.
Het meisje hoorde bij een speciale groep
die
dat
propageerde,
en
onze
gezondheidsdienst had ze daar neer- gezet.
Wanneer je het over onze gezondheidsdienst hebt blijft de figuur van Jacinta van Luijk
steeds naar voren komen.
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Het was dan ook voor alle Millhillers goed nieuws te horen dat Jacinta zich op 1 mei
weer bij onze Mill Hill club aangesloten heft, terwijl ze haar gezondheidswerk in het
gevaarlijke gebied rond Kitale steeds verder uitbouwt.
Tot slot wens ik jullie toe, dat jullie deze zomer allemaal echt in bloei mogen staan.
Hans.

Help ons !
Velen van u vermelden al op de giro- of bankoverschrijving, voor welk project de gift
bedoeld is. Dat is handig voor Hans
Burgman, die maandelijks de bijdragen
uitsplitst naar de juiste projectrekeningen
bij KUAP, maar ook voor ons, bij het
opmaken van de jaarrekening. We willen dat
proces verder optimaliseren door de
projecten een code te geven. Help ons en
vermeld vanaf nu op de overschrijving
duidelijk de code van het project, waarvoor
de gift bedoeld is.
Dit zijn die projectcodes:
KUAP 01 : Algemeen (de projectkeuze wordt aan het KUAP-bestuur overgelaten)
KUAP 02 : Kunstacademie
KUAP 11 : Huishoudschool
KUAP 16 : Pandigraphics
KUAP 34 : Straatkinderen
KUAP 39 : Informele School
Naast deze KUAP-code is er nog een ander type code. Dit type code is o.a. bedoeld voor
parochie-projecten zoals het OMA-project, maar ook voor giften aan personen.
Enkele van deze codes luiden:
C 1108 : Embroidery (Borduur Atelier)
C 1560 : OMA-project
W 148 : Hans Burgman
Als u een code niet weet, informeer dan bij Hans Burgman, hij kan u helpen. Ook mij mag
u altijd raadplegen.
Verder kan ik nog het volgende melden. Voor uw giften kunt u tot nu toe gebruik maken
van één van de twee Mill Hill rekeningen in Oosterbeek, of van de Stichtingsrekening.
Deze laatste, de Stichtingsrekening bij de RABO-bank, is vanaf heden vervangen door
een rekening bij de Triodos-bank: rekeningnummer 19.83.12.326, ten name van de
Stichting Vrienden van Pandipieri, gevestigd te Oosterbeek.
Frank Boomers, penningmeester.
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Agnes Oggot, oud-bestuurslid, schrijft:
Het uitspreken van de naam Pandipieri blijft voor mij een halsbrekende toer. Toen ik als
klein kind een keer in Kisumu op bezoek was verdwaalde ik en werd ik gevonden in een
buurt die Pandipieri heette, een onfatsoenlijke naam over een achterwerk (“Verberg je
Kont”, Red). Vijftien jaar later, wanneer ik in de kerk wat hoorde over Pandipieri, liep me
nog steeds een rilling over de rug.
Eenmaal getrouwd woonden we vlak bij Pandipieri Centrum; maar het enige dat ik er van
wist, was dat ze iets voor straatkinderen deden. Ik genoot van de kerkelijke activiteiten
van de St. Joseph’s parochie, waar ik lector was. Ik vond de inbreng van de Mill Hill
priesters inspirerend. De opbouw van de kerk en de liturgische feestelijkheden gaven
me een gevoel van trots en dankbaarheid.
Ook was ik gehecht aan de
Basisgemeenschappen van St. Clare en St. Anne, waar men elkaar echt hielp.
Ik werkte in het bekende Aga Khan ziekenhuis. Jacinta van Luijk of Zuster Bernadette
kwamen wel eens om advies aangaande hun gezondheidswerkers. Op een goede dag
vertelde Mrs. Monica Nyambaka, een goede vriendin en vroeger hoofd van het
Provinciale ziekenhuis mij, dat de leiders van KUAP mij graag in het hoofdbestuur wilden
hebben voor de portefeuille van Gemeenschaps-Gezondheidsdienst. Na een korte
aarzeling stemde ik toe. Een week later werd ik bedolven onder een berg belangrijke
papieren. Kort daarop was er een bestuursvergadering in Pandipieri Centrum. Ik vroeg
me af hoe zoveel ontwikkelingsprogramma’s in zo’n kleine plek konden passen. Ik was
onder de indruk van de manier waarop Alphonce Omolo, de Programma-manager, verslag
uitbracht van alle activiteiten. Al spoedig vond ik mijn plaats in het geheel, vestigde
goede relaties om me heen en ontdekte ook dat er zaken waren die opgelost moesten
worden.
Mijn werk met KUAP gaf me voldoening als mijn religieuze opdracht voor de
gemeenschap en ook als een geestelijke verrijking. Ik had ervaring met andere
groeperingen, ook als bestuurslid, maar KUAP was mijn beste ervaring. Het is een grote
en unieke organisatie met vele belanghebbenden: de parochies in de uitgestrekte
gemeente Kisumu, de politici, de bestuurders op Districts- en Provincie-niveau, de
openbare departementen van Gezondheid, Onderwijs en Kinderbescherming. De gewone
mensen deden hun zegje ook, en hun kritiek werd besproken tot op het niveau van de
parochieraden. Zo werden de staf en de leiding en het bestuur aan de teugel gehouden.
De activiteiten betroffen Gezondheidszorg, AIDS problemen, Sociaal Advies, Armoede,
Spiritualiteit, Hongersnood en Overstromingen. Wanneer de samenleving iets ernstigs
overkwam sprong KUAP in de bres.
Het was een genoegen om met zuster Bernadette samen te werken: ze deed alles met
heel haar hart. Ofschoon ze geen medische opleiding had gehad wist ze toch alles over
Gemeenschaps-Gezondheidszorg. Ik stelde verbeteringen voor die gewaardeerd werden.
De Bestuursvergaderingen, geleid door de bekwame directeur Gabriel Owira, waren
zwaar. Zijn goede ideeën kon hij niet altijd uitvoeren vanwege bepaalde achtergronden
van KUAP.
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Er waren mensen die meenden dat zij of hun kinderen een soort erfrecht hadden op
KUAP. Fr. Hans was de stichter en hij zorgde voor de organisatie als voor zijn echte
baby; maar ik zag best hoe sommigen misbruik maakten van zijn goedheid. De voorzitter
Fr. John Oballa was een rustige persoonlijkheid, die de juiste beslissingen vond, waar
sommigen een verborgen agenda hadden. Het was niet mis voor mij, om als vrouw alleen
tot 11 uur ‘s avonds met al die kerels te
vergaderen, ook nog eens aangevallen
door muggen. Kregen we een glaasje
wijn bij het eten dan sloeg ik het af
omdat ik, flauwe trut, nooit dronk. Ook
manlief zat me elk half uur achter de
veren om thuis te komen.
Van juni 2007 tot januari 2009 werkte
ik bij KUAP. Toen kreeg ik een baan in Dar-es- Salaam, Tanzania, bij de Aga Khan
universiteit, te ver om op en neer te reizen. Ik zit nu bij een basisgemeenschap van
Upanga, heel goed, maar toch lang niet zoals Kisumu.
Agnes Oggot.

(Red.: Monica Nyambaka heeft nu de plaats ingenomen van Agnes Oggot als bestuurslid
van KUAP) .

De Vriendendag nadert !
Beste vrienden,
Op zaterdag 28 augustus is er voor Hans Burgman weer een vriendendag georganiseerd.
Deze wordt gehouden in het St. Jozefhuis, Johannahoeve 4 in Oosterbeek. Vanaf 10.00
uur bent u daar welkom. Het thema van de dag is: “Toekomstperspectief”. Na de
ochtendviering willen wij met u over dit thema discussiëren.
Wij hopen velen van u te mogen begroeten.
Alida Mulder, werkgroep Vriendendag.

Jaarrekening 2009
Voorwoord van de voorzitter
Namens het Bestuur van de Stichting “Vrienden van Pandipieri” heb ik hierbij het
genoegen jullie de jaarrekening over het boekjaar 2009 te presenteren. Zoals we op de
vriendendag van 2009 hadden aangekondigd willen we jullie jaarlijks een transparant
inzicht geven in de financiën van onze stichting .
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Tegelijk krijgen jullie daarmee een goed beeld
hoe het gesteld is met zowel de steun die het
project
ontvangt
als
een
gedegen
verantwoording van de kosten die het bestuur
maakt. De financiële cijfers zijn per onderdeel
van een korte toelichting voorzien. Als hierover
vragen zijn dan kunnen jullie contact opnemen
met de penningmeester van de Stichting, Frank
Boomers.
Jaap Meester.

Balans per 31 december 2009:

ACTIVA

31-12-2008

31-12-2009

Mill Hill Oosterbeek Bank
Lopende Rekening RABO Bank
Spaarrekening RABO Bank
Totaal Bank Rekeningen

€
€
€
€

€
€
€
€

Totaal ACTIVA

€

15.848
390
12.081
12.471

12.471

€

16.216
1.179
68
17.463

17.463

PASSIVA

31-12-2008

31-12-2009

Nog te betalen Projectgelden
Vermogen Stichting

€
€

€
€

Totaal PASSIVA

€

27.800
519

28.319

€

16.200
1.263

17.463

Toelichting Balans:
De boekhouding van de stichting heeft betrekking op een lopende rekening en een
spaarrekening bij de RABO bank in Opmeer, in beheer bij de penningmeester, en de
rekening bij de missionarissen van Mill Hill in Oosterbeek. Vanaf deze laatste rekening
worden, in de eerste week van de nieuwe maand, de ontvangsten van de vorige maand
afgerond naar beneden (op honderd euro) naar Kenia overgemaakt. Daarom stond, onder
vermelding van ‘Nog te betalen Projectgelden’, op 31 december nog een bedrag van €
16.200 open. Dit geld is op 8 januari 2010 naar Kenia overgemaakt. Het vermogen van de
stichting ad € 1.263 betreft voornamelijk de gelden die op de RABO bankrekeningen
staan.
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Inkomsten en Uitgaven 2009 en Begroting 2010:
Hier presenteren we de inkomsten en uitgaven voor de jaren 2008 en 2009. Tegelijk
staan in de kolom 2010 de begrotingsbedragen voor 2010 vermeld zoals deze door het
bestuur zijn vastgesteld. We hopen dat jullie er allemaal aan mee zullen werken, dat we
deze doelstellingen mogen behalen.

2008

Inkomsten
NL vrienden
Duitse vrienden
Erfenissen
Vriendendag
Verkoop kaarten
Totaal 01 Donaties

2009

2010

€ 109.567
€ 30.000
€ 12.334
€ 344
€ 279
€ 152.524

€ 75.060
€ 30.000
€0
€0
€ 292
€ 105.351

€ 95.000
€ 30.000
€0
€0
€ 300
€ 125.300

€2

€ 71

€0

Totaal Inkomsten

€ 152.526

€ 105.422

€ 125.300

Uitgaven

2008

2009

2010

Totaal 02 Rente

Borduur Atelier
OMA/Aids wezen
KUAP Algemeen
KUAP Nieuwe hal
KUAP Huishoudschool
KUAP Straatkinderen
KUAP Informele School
KUAP Pandigraphics
KUAP Kleine Projecten
Milly Molly
Hans Burgman
Totaal 10 Projecten

€0
€ 21.095
€ 51.273
€0
€ 5.750
€ 33.700
€ 3.000
€ 5.000
€ 6.762
€ 4.115
€ 17.821
€ 148.515

€ 1.000
€ 16.660
€ 13.861
€ 13.750
€ 16.400
€ 23.047
€ 6.711
€0
€ 1.694
€0
€ 8.477
€ 101.600

€ 122.000

€ 2.383
€ 424
€ 122
€ 987
€ 3.916

€ 1.702
€ 124
€ 389
€ 650
€ 2.864

€ 2.000
€ 100
€ 100
€ 900
€ 3.100

€ 152.431

€ 104.464

€ 125.100

-€ 119

€ 744

€0

Totaal 11 Personele ondersteuning
Totaal 12 Bestuur
Totaal 13 Secretariaat
Totaal 14 Public Relations kosten
Totaal 11 t/m 14 Personeel en bestuur

Totaal Uitgaven
Totaal 20 Eindejaarssaldo

Enkele posten verdienen enige uitleg:
01 Donaties
De inkomsten zijn naar herkomst ingedeeld. Daarbij dient opgemerkt te worden, dat de
winst uit de verkoop van kaarten bestemd is voor de Kunstacademie. Het bestuur wil
graag de wens uitspreken dat we in 2010 met € 125.000 ongeveer in het midden van
deze beide jaren uit mogen komen.
10 Projecten
De donateurs vermelden veelal (al of niet aan Hans Burgman) voor welk project zij hun
bijdrage beschikbaar stellen.
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Doen zei dat niet dan gaat de gift naar ‘KUAP Algemeen’ en wordt het aan het bestuur
van het KUAP-programma overgelaten, hoe de gelden aangewend kunnen worden.
11 Personele ondersteuning
Dit zijn kosten van Hans Burgman gedurende zijn verblijf in Nederland.
12 Bestuur
In 2009 hebben we de bijdrage aan de Kamer van Koophandel voor de laatste vijf jaar
betaald. Deze was abusievelijk nooit bij de stichting in rekening gebracht.

Kengetallen 2009 (en 2008):





De inkomsten zijn in 2009 sterk terug gelopen ten opzichte van 2008: naar zo’n
69%. Natuurlijk was de erfenis in 2008 een incidentele uitzondering, maar zonder
die erfenis zouden de inkomsten voor 2009 zijn teruggelopen naar 75%.
De projectgelden daalden in 2009 daarom ook naar 68% van de 2008-gelden.
De totale kosten in 2009 van € 3.078 zijn 26% minder dan in 2008 € 3.448. Voor
2010 verwachten we dat de kosten € 3.300 gaan bedragen.

Frank Boomers, penningmeester.

Uitgesproken!
“Het effect van zo’n voetbalcup op Afrika is dubbel. Mensen in de townships krijgen
ineens aandacht van een wereld die hen jarenlang heeft genegeerd. Tegelijkertijd is het
mooi, dat verschillende culturen met elkaar in aanraking komen en er eens een positief
beeld van Afrika zichtbaar wordt.”
TV-presentator Arie Boomsma in IS, magazine van NCDO.
“Van alle teamsporten is voetbal vrijwel de eenvoudigste. Je hebt er niet eens een echte
bal voor nodig. Zoek een vlak terrein, raap een boel plastic zakken bij elkaar, doe daar
een touwtje omheen en voilà, het spel kan beginnen. Goedkoop en beschikbaar voor de
massa: voetbal is de Afrikaanse sport bij uitstek.”
Correspondent Kees Broere in IS, magazine van NCDO.
“Het trainingsveld van het Nederlands Elftal in Zuid-Afrika. Er groeide een hard en
stevig Afrikaans gras, genaamd Kikuyu. Niet goed voor voetbal, oordeelde de
wereldvoetbalbond FIFA. Dus moest Nederland een nieuw veld krijgen.”
Correspondent Elles van Gelder in IS, magazine van NCDO.
Eugène Burgman
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Secretarieel verslag 2009.
In het afgelopen jaar heeft het bestuur van de “Stichting Vrienden van Pandipieri” vijf
maal vergaderd. Een van de onderwerpen was de naams- en andere wijzigingen in de
statuten van de stichting. Ook de namen en adressen van de bestuursleden zijn
gecorrigeerd. Dit is nu ook bij de K.v.K. geregeld. Omdat het bestuur van mening is dat
onze stichting “groen” moet bankieren, zijn we overgestapt van de Rabo-bank naar de
Triodos-bank, rekeningnummer 19.83.12.326, t.n.v. Stichting Vrienden van Pandipieri, te
Oosterbeek (de twee Mill Hill rekeningen in Oosterbeek blijven gewoon bestaan).
We zijn ook bezig om de website te vernieuwen en zoeken daarvoor mensen die goed
zijn in deze materie en die ons willen helpen.
Er is veel gesproken over hoe wij de financiën beter en overzichtelijker kunnen maken.
Inmiddels zijn we daarin geslaagd, u vindt het jaarverslag 2009 in deze vriendenbrief.
De vriendenbrief is zoals gebruikelijk drie maal naar wens verschenen. Deze wordt voor
de buitenlandse vrienden in het Engels en het Duits vertaald door resp. Hans Burgman
en Barbara Reith.
Ook is er weer een geslaagde vriendendag in Oosterbeek georganiseerd; mede door de
deelname van onze vriendengroepen in Bergeijk en Kerzell, bij Fulda in Duitsland.
Een werkgroep, onder leiding van
Frank Boomers, is bezig een boek
te schrijven over het werk, wat
Hans Burgman in Pandipieri tot
stand heeft gebracht.
In het adressenbestand van de
vrienden staan ongeveer 450
personen ingeschreven, waarvan
er 70 in het buitenland wonen. Het aantal blijft al jaren gelijk, doordat er mensen
overleden zijn en er nieuwe mensen bijkomen.
Ook in 2009 zijn er weer delegaties geweest naar het “Hoffest” van onze vrienden in
Kerzell en naar de “Afrikadag” van onze vrienden in Bergeijk.
Er is veel belangstelling voor het “Oma-project” . Hiervoor komen veel gelden binnen.
Alida Mulder, secretaris.

Even bijpraten met Bergeijk
Graag doen we jullie verslag van een aantal activiteiten waarmee we ons de laatste
maanden bezig hielden.
Als werkgroep wilden we ons nog eens bezinnen op het oorspronkelijke ideaal van onze
jumelage Bergeijk-Kisumu.
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Anne Boomers beloofde dit op ons verzoek voor te bereiden. Als thema koos zij de tekst
op de voorpagina van onze brochure: Bergeijk en Kisumu hebben elkaar gevonden en
bouwen met en voor elkaar aan een meer leefbare toekomst. Het werd een waardevolle
avond, waardoor we gemotiveerd werden om met een nieuw elan door te gaan op de
ingeslagen weg.
De Winkel van Sinkel loopt als een trein! De opbrengst van 1 april tot eind juni bedraagt
maar liefst € 1291,05! Alle lof voor Zr. Martinia, Koos, Coby, Corry en Ann, die van april
tot november elke woensdagmiddag de winkel in de garage van de pastorie draaiende
houden. Kom maar eens een kijkje nemen als je in de buurt bent.
Zr. Martinia en Koos bezochten in Teteringen de Opendeurdag van een Derde Wereld
Werkplaats. Een groep vrijwilligers is hiermee in 1987 gestart onder het motto: Werken
voor werk in Afrika. De doelstelling is om ingezamelde goederen te reviseren en bij
goede kwaliteit beschikbaar te stellen aan (technische) scholen en aan groepen die
daarmee hun eigen inkomen kunnen verdienen. Er zijn drie werkvelden: revisie van
goederen, reïntegratie en kennisoverdracht. Om kennis van revisie over te dragen
werden in Kenia en Oeganda ter plaatse cursussen gehouden. Ook in Nyalenda werd in de
grote hal van de nieuwe huishoudschool met succes een dergelijke cursus gegeven. In
een uitgebreide eindrapportage, betreffende de jaren 2005 tot 2008, wordt positief
bericht over de samenwerking met KUAP Kisumu. Voor meer informatie:

info@dwwbreda.org

Op 25 juli zullen wij ons als werkgroep Bergeijk-Kisumu presenteren op de Goede Doelen
markt op de Jacobushoeve in Vessem. We ontvingen van deze stichting al eerder een
mooie donatie.
Tenslotte bespraken we de Afrikadag op zondag 12 september a.s. Dit jaar zullen we,
door geplande werkzaamheden, het marktplein niet tot onze beschikking hebben.
Daarom hebben we gekozen voor een kleinere opzet op het pleintje voor de kerk,
rondom het Luihuis. We gaan er alles aan doen om toch de gebruikelijke gezelligheid te
bereiken, zij het met minder kramen en het gemis van de kiosk. In elk geval zullen we om
11.00 uur de Afrika-viering in de kerk hebben.
Het zeer gewaardeerde Afrika-Engakoor is
gecontracteerd en Hans zal er natuurlijk zijn,
als voorganger en om ons te trakteren op een
inspirerende preek. O ja, ook het heerlijke
Kisumu-brood van De Rooi Pannen is al besteld
en eh..., wij zijn er allemaal om ook jullie,
Kisumu-vrienden, van harte welkom te heten!
Of anders tot ziens op de Vriendendag in
Oosterbeek.
Marijke Schoenmakers, werkgroep BergeijkKisumu.
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Colofon
Eindredactie: Eugène Burgman
Redactie en overige medewerkers: Frank Boomers, Hans Burgman, Ellie Eijkholt, Alida
Mulder, Agnes Oggot, Marijke Schoenmakers, Johan Smorenburg.
Engelse vertaling: Hans Burgman
Duitse vertaling: Barbara Reith
Redactie-adres:
van Egmondlaan 7, 5583 VA Waalre
tel.: 040-2213102; e-mail: eburgman@kpnplanet.nl
Secretariaat (opgave adreswijzigingen en nieuwe Vrienden):
Lijsterbeslaan 11, 1702 LW Heerhugowaard
tel.: 072-5741025; e-mail: alida.mulder@quicknet.nl
Onze website: www.pandipierivrienden.nl
Kisumu-website: www.pandipieri.org
Adres Hans Burgman:
Tot medio oktober 2010:
Mill Hill St. Jozefhuis, Johannahoeve 4, 6861 WJ Oosterbeek
tel.: 0657142224; e-mail: hansburgman@jozefmhm.nl
Na medio oktober 2010:
Mill Hill House, P.O. Box 2011, 40100 Kisumu, Kenia.
tel.: 00254.723.344.553(Kenia); e-mail: hburgman@millhillear.com
Bijdragen:
ING-bank, rekeningnummer 1066957, of
ABN-AMRO, rekeningnummer 40.02.36311
t.n.v. Missieprocuur Mill Hill, Oosterbeek.
s.v.p. vermelden: H.Burgman, plus de projectcode (bv. H.Burgman, KUAP 01).
U kunt kiezen uit de volgende codes:
KUAP 01 (=Algemeen, projectkeuze door ‘t KUAP-bestuur); KUAP 02 (=Kunstacademie);
KUAP 11 (=Huishoudschool); KUAP 16 (=Pandigraphics); KUAP 34 (=Straatkinderen);
KUAP 39 (=Informele School); C 1108 (= Borduur Atelier); C 1560 (=OMA-project);
W 148 (=Hans Burgman).
Als u een code niet weet, informeer dan bij Hans Burgman, of bij penningmeester Frank
Boomers.
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