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Beste Vrienden,
Het is menig opmerkzame bezoeker opgevallen dat veel dames hier een dikker achterwerk hebben dan
in Nederland. Dat verschijnsel heeft een naam: Steatopygia, en is dus waar. Maar het is bovendien fijn.
Dat blijkt uit een bericht dat ik vandaag in de krant las: geleerden van de universiteit van Pittsburg
USA hebben ontdekt dat moeders met een dikker achterwerk intelligentere kinderen krijgen. Dat zit
zo. Voor de aanmaak van zijn hersentjes heeft een baby Docosahexaenoie-zuur nodig, hoe meer hoe
beter voor de intelligentie; en dat kostbare spul zit vooral in het vet van het genoemde lichaamsdeel.
Het wordt per borstvoeding naar de hersentjes van de baby vervoerd. Laat de dames in Europa dus met
afgunst naar onze dames kijken, want deze laatste liggen vaak een banddikte bij hen voor.
Nu even iets heel serieus. In juli 2013 hebben we hier een groep van 25 vrienden op bezoek gehad, tot
grote voldoening van alle betrokkenen. Onlangs heeft Jaap Meester ons laten weten dat er bij hem in
West Friesland verschillende belangstellenden zijn voor een eventueel bezoek aan Kisumu in 2015.
We zijn derhalve aan het organiseren geslagen: Jaap in Nederland, en ik aan deze kant hier in Kisumu.
Jaap stuurt nu een uitnodiging aan de vrienden die de Pandipieri Vriendenbrief krijgen, en ik stuur
deze uitnodiging naar de ontvangers van mijn Kisumu Kroniek.
Het gaat er vooral hierom, om onze band met de mensen van Kisumu te versterken. Onze Pandipieribeweging loopt nu al 38 jaar, en het is nodig om nu en dan de mensen mee te maken waar het hier om
gaat. Vandaar dat wij proberen om de bezoekers bij de gewone mensen onder te brengen. Dat is op
zich een zeldzaam avontuur. Wie dit een beetje griezelig vindt kan in een eenvoudig guesthouse
terecht. Vele van onze vrienden hebben jarenlang bijgedragen aan onze projecten. Vandaar dat wij hen
de kans willen geven om die projecten eens van binnenuit mee te maken. Wij denken ook aan een
groep als de Bergeijk-parochie voor wie Kisumu zoveel betekent vanwege hun band met de Josephparochie hier; voor de mensen hier zou het goed zijn om weer eens wat Bergeijkse gezichten te zien.
Ook voor een school als de Rooi Pannen in Eindhoven zou dit iets bijzonders zijn ter inkleuring van
hun jaarlijkse sponsordag voor Kisumu. In 2013 hebben de bezoekers deelgenomen aan een 40MM
sponsorwandeling ter ondersteuning van die projecten; diezelfde prachtige voettocht willen we nu ook
weer houden.
Wat de datums betreft, wij doen het net als de vorige keer, de eerste twee weken van juli, zeg maar van
woensdag 1 juli tot woensdag 15 juli. Dat zijn natuurlijk streefdatums. De 40 MM-tocht komt dan op
zaterdag 11 juli te vallen.
Zijn er onder jullie die de kriebels voelen, neem dan contact op met Jaap Meester: een mailtje naar
jaapmeester@gmail.com of een telefoontje naar 0229-572717. Ik ben benieuwd.
Heel veel groeten.

Hans Burgman

