Een korte update
Het is een cliché dat de tijd vliegt, maar soms is het zo waar. We schrijven inmiddels februari van
het nieuwe jaar, dat al zo nieuw niet meer is. Kortom, tijd voor een kleine update. Zowel vanuit
Nederland als vanuit Kenia.
Want er is weer vanalles gaande. Zo was er een bijzondere boekpresentatie en komt er wellicht een
nieuwe sponsortocht. We zagen dus een goede reden om deze korte nieuwsbrief uit te geven –
uiteraard alleen digitaal.
Het mag dan wel een kortje zijn, toch wens ik u veel leesplezier.
Paul Gubbels
eindredacteur

Sponsortocht in Kisumu
Jaap Meester uit Friesland heeft na beraad met Hans Burgman
het plan gevat een nieuwe sponsortocht te organiseren in
Kisumu. Deze zou moeten plaatsvinden in juli en is min of meer
gebaseerd op de sponsorwandeling van 2013, waar 25 mensen
aan hebben meegedaan.
Het voornaamste doel is ook nu weer om de banden tussen
Nederland en Kisumu te versterken. Wie meegaat, wordt
ondergebracht bij mensen thuis, zodat de deelnemer een
realistisch beeld krijgt van het leven in Kisumu. Voor wie dat
niet wil, kan er een plek worden gereserveerd in een guest
house.
Net als in 2013 zal er sprake zijn van een 40MM-wandeling.
Goede loopschoenen en een beetje conditie zijn dus wel
vereist! Overigens zijn ook niet-wandelaars van harte welkom.
Het uitgangspunt is dat het verblijf in Kisumu de eerste helft
van juli plaatsvindt. De voettocht zou dan op zaterdag 11 juli
zijn.
Wellicht ten overvloede: het verblijf in Kenia is er niet op
gericht om het land door een toeristisch bril te bekijken. Het is
meer een (hernieuwde) kennismaking met de mensen in
Kisumu en hun dagelijkse leven.
Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Jaap Meester
via jaapmeester@gmail.com
of telefonisch op 0229 – 572717.

Boek over kindermishandeling
in Kenia
Alphonse Omolo, een voormalig medewerker van
Pandipieri, presenteerde begin dit jaar zijn boek ‘Violence
against children in Kenya’. Op bijgaande foto is te zien hoe
hij het boek in Pandipieri overhandigt aan Sr. Bernadette
en aan Christine Etakwa van het Children Services
Programme.
In juli behaalde Alphonse Omolo zijn doctoraal aan de
Duitse Ruhr-Universität Bochum (RUB). Hier schreef hij
ook zijn afstudeerscriptie over kindermishandeling in
Kenia.
Voor de liefhebber: de volledige naam van zijn scriptie is
‘Violence against Children in Kenya: Towards an Ecological
Model of Risk Factors and Consequences, Responses and
Projects’. De scriptie wordt in boekvorm uitgegeven in de
serie Historisch-Vergleichende Sozialisations- und
Bildungsforschung, Waxmann Verlag: Münster/New York.
Het ISBN-nummer van het boek is 978-3-8309-3172-0
(het ISBN van het e-book is 978-3-8309-8172-5).

Bijdragen kan altijd
Bijdragen:
ING-bankrekeningnummer NL52INGB0001066957 of
ABN-AMRO-rekeningnummer NL39ABNA0400236311,
t.n.v. Missieprocuur Mill Hill, Oosterbeek.
S.v.p. vermelden: H. Burgman, plus de projectcode
(bijv. H. Burgman, KUAP 01).
U kunt kiezen uit de volgende projectcodes:
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)

