
 

 

Gerdien Minnee twee weken aan de slag in Kenia 

‘Met vrijwilligers kun je weldegelijk verschil maken’  

Jarenlang had ik dat stemmetje in mijn achterhoofd: ‘Wat zou ik graag eens ‘n keer naar Afrika willen 

om vrijwilligerswerk te doen’. Moet ik dan onbetaald of moet ik verlof nemen? Kan dat wel? Hoe moet 

dat met mijn hypotheek? Steeds meer redenen om het voor mij uit te schuiven. Ik had twee weken 

vakantie gepland staan, maar ik had nog geen bestemming.  

Via www.acvtivityinternational.nl was het mogelijk om voor kortere tijd te helpen. Ik heb mijn reis 

geboekt en tien dagen later zou ik vertrekken naar Kenia. Ik wilde niet met lege handen aankomen en 

heb vanwege het korte tijdsbestek één mailtje gestuurd naar familie, vrienden en collega’s. Het 

resultaat was overweldigend, bijna 1200 euro opgehaald! Ik werk bij de woningcorporatie van 

Zoeterwoude en Leiderdorp en via mijn collega kreeg ik 500 euro van de Missieveiling Zoeterwoude. 

De tranen sprongen in mijn ogen, ik kon zó veel met dat geld doen! Al mijn kofferkilo’s heb ik gebruikt 

om ze maximaal te vullen met speelgoed. 

 

Overvol weeshuis 

Ik werkte ’s ochtends in een overvol weeshuis met veel kleine baby’s, gehandicapte of 

getraumatiseerde kinderen. ’s Middags gaf ik Engelse les en organiseerden we een leuke activiteit. 

Met de leraren hielden we gesprekken en probeerden we te laten zien dat je de kinderen niet hoeft te 

slaan, maar dat het veel beter is om ze juist aan te moedigen. En vooral ook wat je daarmee kunt 

bereiken. 

Bij de lunch deelden we eten uit en voelden we het zand en de resten van gister nog op de lepels 

zitten. Tijdens het uitdelen leerden we ondertussen de keukenstaf hoe ze hygiënischer konden 

werken, ook al heb je geen zeep tot je beschikking. En we lichtten ook toe dat variatie in voedsel erg 

belangrijk is. 

Lesmaterialen 

In de avond maakten we met alle vrijwilligers lesmaterialen, die nog jaren mee kunnen gaan. En op 

vrijdag brachten we een bezoek aan het ziekenhuis om de kinderen wat op te vrolijken. Het is moeilijk 

om een verbrand kindje te zien, met enkel een beetje zalf op zijn lijf. En toch kreeg het kind een lach 

op het gezicht h heeft nadat hij een simpel stickertje heeft gekregen. 

 

Met het geld van de Missieveiling wilde ik iets blijvends achterlaten. Zeep geven is geen optie, dat 

raakt op. De toiletgroepen waren een groot probleem. Het was een gat in de grond, met gescheurd 

beton, de geur was onbeschrijfelijk en er kon niet doorgespoeld worden. Ik heb ter plekke de wc’s 

laten opknappen, waardoor ziektes zich minder snel konden verspreiden. Een grote tank aangeschaft 

zodat het toilet doorgespoeld kon worden met regenwater. De kinderen in de klaslokalen kregen 

nieuwe schoolbankjes. Ik kon het niet langer aanzien dat ze van hun stoeltjes afvielen, omdat de 

pootjes braken van de plastic stoeltjes.   

Problemen bij de bron 

African Impact blijft één jaar op een school of weeshuis en pakt problemen bij de bron aan. Dan 

moeten ze voldoende kennis hebben om het zelf te doen. Twee weken was kort, maar met alle 

vrijwilligers kun je wel degelijk een verschil maken. Kinderen zijn daar nog intens blij met wat 

aandacht en een ballon. En die glimlach… is onbetaalbaar! 

Gerdien Minnee 
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