
Ha allemaal! 

 

Intussen een hele reis en vijf wassen verder zit ik weer thuis achter de computer. Dinsdag 9 

mei kwamen we thuis. Twee weken voorbij gevlogen! Het was kort maar krachtig! We 

hebben een hoop kunnen doen vooral Rico! Op Happy Rock veel gemaakt zoals in het vorige 

verslag vermeld, tafels, kapstokken, in alle kasten een paar planken extra, een paar banken 

gerepareerd en steviger gemaakt. Ook is hij met zijn schroefmachine het hele huis 

doorgelopen en heeft alles wat los zat weer vastgedraaid. Ze gebruiken in Kenia alleen 

spijkers, maar die raken los of steken overal uit (als je onderin een stapelbed ligt moet je 

haast met een helm op slapen!). Nu met alle schroeven overal in en spijkers platgeslagen is 

het een heel wat veiliger en duurzamer oord. Wij dames hebben alles een paar keer een 

likkie verf gegeven.. Dus we laten echt wat fleurigs achter! 

 

Het gezin, waarvan het guesthouse was waar we zaten, had ‘lucht’ gekregen van de mooie 

meubels die Rico had gemaakt. Of hij voor hun ook niet een kast kon maken, dan hoefden 

we de kosten van ons verblijf in Eldoret niet te betalen… Nou.. tuurlijk! Dus we zijn een dagje 

langer gebleven en Rico is nog voor die mensen bezig geweest, mooi gratis verblijf! ☺ Maar 

goed, ik had de douche gesloopt en we hadden een enorme hoop was afgegeven die ze voor 

ons hebben gedaan (ik werd een beetje moe van de handwas en zij hadden een 

wasmachine) dus we hebben toch nog wat betaald voor de service. Intussen thuis al mijn 

wassen verder heb ik al heel wat gepraisd om het feit dat ik een wasmachine heb! 

 

De laatste dagen in Kenia hebben we bij de zus van Rico doorgebracht. Nog een mooie 

dienst meegemaakt, zingen en dansen kunnen ze daar wel! ☺ Maar ook de preek was nuttig: 

hoe wij ons dienen te gedragen als christenen en dat ons gedrag evangelisatie is. De laatste 

avond uit eten geweest in een hotel. Heerlijk gegeten van een soort barbecue. Hele hompen 

vlees hingen aan zwaarden boven een kolenvuur en de koks kwamen steeds met een ander 

zwaard met een ander soort vlees bij je bord langs en sneden een stukje af. Zodoende 

hebben we in een uur kip, rund, varken, krokodil, kalkoen, kameel en geit gegeten. Daarbij 

was een dinershow met Afrikaanse dans, echt geweldig, dus dat was een super afsluiter! 

 

Bij het vorige verslag zaten geen foto’s. Dat maak ik bij deze goed! Op de volgende pagina 

zijn er nog meer, dus niet te snel wegklikken! ☺ 

 

Hartelijke groet en tot in de kerk, 

Rico, Anita en Micha Kruijt 

 

PS op de spelletjesmiddag/avond van 26 mei zullen er ook foto’s te zien zijn en zal Nel 

Wanjala, de oprichtster van het tehuis, ook aanwezig zijn en een update geven. Dit zal zijn 

voor de spetterende Talenten Mercatus, om 19:30 uur. 

  

 


