
 

Overzicht projecten Stichting Galilea 2020 

Corona in Kenia 

In Kenia krijgen we voor het eerst te maken met de corona pandemie op maandag 16 maart 2020. De 

eerste scholen worden gesloten en kinderen worden naar huis gestuurd. Niemand weet voor hoe 

lang...Het advies is om vooral meest thuis te blijven en openbaar vervoer, uitgaansgelegendheden, 

kerken en andere bijeenkomsten te vermijden. De eerste 2 maanden heerste er een wat angstige sfeer 

en ging ik alleen het huis uit om boodschappen te doen. Iedereen moet overal zijn handen wassen, 

temperatuur opmeten en een mondkapje voor. Er is zelfs nauwelijks verkeer in de stad. Heel af en toe 

spreek ik af met een vriendin. Vanaf maandag 6 april gaat ook Kenia officieel in ‘lockdown’ wat inhoud 

dat je niet kunt reizen tussen 9 uur s’avonds en 5 uur s’morgens.  

De hele situatie heeft natuurlijk zijn impact gehad op  Stichting Galilea, net als bij andere bedrijven en 

organisaties. We konden onze jaarlijkse Stichting Galileadag en het benefiet concert niet realiseren 

vanwege alle corona regelgeving omtrent evenementen. De jongeren die we sponsoren gingen 

maanden lang niet naar school en vanwege reisbeperkingen was het niet mogelijk om bij elkaar te 

komen met onze partner(s).  

Toch waren we  als Stichting Galilea in staat om verder te gaan met onze missie en we konden 

uiteindelijk verder met het brengen van Hoop, Hulp en Ontwikkeling in Kenia.  

Bovendien was Carolien Zijda (project manager van SG) voor de installatie van een schaduwnet in 

Olturot precies 10 dagen voordat de coronapandemie uitbrak terug van veldwerk voor het project 

‘Groente voor Gezondheid’. De installatie van het schaduwnet was een succes en er kunnen nu groenten 

verbouwd worden met behulp van druppelirrigatie.   

 

Educatiefonds 2020 

In januari gaan Jenisa Naikoi, Grace Ntonisan, Elizabeth Nasieku en Sabrina Kulusum beginnen aan hun 

nieuwe schooljaar. Uiteindelijk is Sabrina toch voor het Educatiefonds in aanmerking gekomen – na 

belangrijke overwegingen gemaakt te hebben over haar thuis situatie. Het schoolgeld wordt betaald en 

de meisjes zijn bijna klaar met de eerste examenronde van dit schooljaar als corona zijn intrede doet. Ze 

gaan allemaal terug naar het manyatta dorp Olturot in Marsabit county. Na enige tijd stel ik aan pastor 

Terry (CITAM) voor om via video call een interview met alle meisjes te organiseren. Dit om te kijken hoe 

het met ze gaat, wat hen bezig houdt, op welke manier corona hun leven beïnvloed en om de sponsors 

uit Nederland te informeren. Allemaal gaan ze liever naar school om aan hun eigen toekomst dromen te 

werken. In Olturot is er niet veel meer te beleven dan water halen, voor het vee zorgen en af en toe een 

potje voetbal. Het schooljaar 2020 gaat door corona verloren en 1 van de meisjes wordt in deze periode 

zwanger. Pas in januari 2021 worden de lessen weer opgepakt en begint voor iedereen de 2e termijn.  

Note: Het video call interview vond plaats op dinsdag 14 juli 2020 



 

 

Fondsenwerving 

Tijdens de corona pandemie heeft Stichting Galilea gezocht naar alternatieven om fondsen te kunnen 

blijven werven, anders dan het organiseren van evenementen. In Nederland werden er door het bestuur 

diverse acties opgezet: 

 Het verkopen van rookworsten en stroopwafels 

 Een collecte tijdens de online kerkdienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Kampen 

inclusief een korte video van het project ‘Groente voor Gezondheid’ welke door gemeenteleden 

bekeken werd.  

 Een gift (en/of giften) via onze website www.stichtinggalilea.nl 

 Er werden 3 nieuwe sponsors gevonden die elk 1 meisje voor één of meerdere jaren voor hun 

rekening nemen.  

 Bestelling van chocoladeletters voor een bedrijf in Ijsselmuiden waarvan extra inkomsten voor 

Stichting Galilea zijn e.a.... 

 Aanwezig zijn voor ‘Kom in de Kas’ was niet mogelijk omdat dit evenement werd afgelast.  

Ook in Kenia werd geprobeerd om met nieuwe ideeën fondsen te werven. Allereerst werd er gewerkt 

aan een voorstel van een vrijwilliger: 

 Er werd een ‘teaser’ gemaakt, een soort brochure over het HHD-programma als pr-materiaal. 

 In Nakuru, Kenia werd een professioneel kort video filmpje van 2 minuten gemaakt m.b.v. een 

vriendin van Carolien die journalist is. Er werden foto en videobeelden geselecteerd, ze schreef 

een kort ‘script’ en op 18 juli werd bij haar thuis een video shooting gedaan. Deze was allereerst 

bedoelt voor de collecte van de CGK in Kampen maar werd ook verspreid via onze website, 

facebook, Linked Inn en You Tube.  

 In 2019 is er een begin gemaakt met het registreren van een Keniaanse zusterorganisatie van 

Stichting Galilea. Deze zusterorganisatie heet Zahara Galilea en heeft als doel om ook in Kenia 

fondsen te kunnen werven en uiteindelijk zelfstandig eigen projecten op te kunnen starten en 

uitvoeren. Vooralsnog is de registratie onderweg omdat ook advocaten door corona hun werk 

nauwelijks kunnen doen.  

 Samen met een kennis werd er een t-shirt en petje ontworpen welke zowel in Nederland als in 

Kenia verkocht zouden kunnen worden. Het ontwerp was mooi maar helaas zag het bestuur 

weinig in de uitvoering van dit idee met de reden dat het wellicht niet genoeg zou opleveren.  

 Op 10 december werd een project voorstel verstuurd naar de Japanse ambassade voor een 

‘Japanese grant’ ofwel een beurs voor een landbouw project. Daar kwam helaas geen reactie 

op.  

 

  

http://www.stichtinggalilea.nl/


 

Groente voor Gezondheid 

In maart 2020 was het eindelijk zover, na een lange periode van voorbereiding ging Carolien samen met 

een team van Amiran (landbouworganisatie) uit Nairobi voor de installatie van het schaduwnet naar 

Olturot, Marsabit. Vanaf januari werden de details gecommuniceerd en uitgewerkt – om dit project met 

elkaar te realiseren. Alles werd besproken; vervoer, materialen, het weer, generator, dagloners, 

materialen, planning etc. Samen met een buurman werd het huren van een Landcruiser besproken 

welke CZ via hem voor een degelijke prijs beschikbaar kreeg. De benzinekosten voor de Landcruiser 

worden meest door Stichting Galilea maar ook deels door CITAM en Amiran betaald. In Marsabit gaan 

we de eerder gedane inkopen ophalen voor het project terwijl we vanuit Nairobi de nodige 

gereedschappen meebrengen.  

Op de eerste dag in Olturot worden gaten gemaakt en de palen met cement in de grond geplaatst. Er 

zijn 6 dagloners vanuit de lokale Samburu bevolking aan het werk. De tweede dag word de grond vlak 

gemaakt en worden de overige palen nog neergezet. De palen worden aan elkaar verbonden en ook 

wordt het onderstel voor de watertank gemaakt. Inmiddels is het donderdag en het ‘geraamte’ wordt 

klaar gemaakt om het schaduwnet er later deze dag overheen te plaatsen. De werkers gaan verder met 

de grond voorbereiden en geultjes graven rondom, om te voorkomen dat de groenten tijdens het 

regenseizoen niet te veel water krijgen. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de financiële 

administratie en er worden foto’s en video’s gemaakt om verslag te kunnen doen van alles wat er 

gedaan wordt.  

Vrijdag...onze tijd is beperkt en nog zoveel te doen! De watertank wordt geïnstalleerd, het druppel 

irrigatie systeem wordt aangelegd, de mest wordt gemixed en de 3 werkers die met dit project blijven 

werken leren ‘double digging’, een vorm van omploegen. Tot slot moet er nog een deur gemaakt 

worden. Het laatste onderdeel van de installatie fase...Voor vetrek moeten de dagloners nog betaald 

worden voor hun werk en er wordt afgesproken dat de komende 3 dagen verder gewerkt wordt aan het 

klaar maken van de zaadbedden. 

In juni en juli ontvangen we foto’s van heerlijk verse spinazie en sukuma wiki die nu in Olturot kan 

groeien en er wordt met de verkoop hiervan al snel 3000 ksh verdient!  



 

HHD  (Hope, Help and Development program) 

Het HHD-programma is er met als doel om onze sponsorlingen na het voortgezet onderwijs zo nodig ook 

een beroepsopleiding te bieden en ze te begeleiden naar werkgelegenheid of het opstarten van een 

eigen zaakje.  

Ook Esther kon een aantal maanden niet verder met haar opleiding – ook raakte ze haar bijbaantje 

kwijt. Tijdens deze periode bleven we voor haar kamertje betalen omdat ze anders nergens naar toe 

kon. Wel had ze zo nu en dan nog online lessen die ze moest volgen en een aantal opdrachten om te 

maken. Vanaf 2021 gaat ze verder met haar studie ‘Counseling en psychology’ bij Serein College in 

Nakuru.  

Kantoor in Nakuru 

 Voor zover mogelijk werd er verder gegaan met het registreren van zusterorganisatie ‘Zahara 

Galilea’ in Kenia. Maar omdat de meeste overheidsinstellingen gesloten waren kon dit nog niet 

afgerond worden.  

 Samen met Cynthia, co-director van Zahara Galilea, werd er alvast uitgezocht welke 

bankrekening we het beste kunnen openen na volledige registratie. Ook werd er gepraat over 

de moeilijkheden waar meisjes in stedelijke gebieden mee te maken hebben en of we een aantal 

van hen zouden kunnen helpen in de toekomst.  

 Een kennis in Nakuru deed een donatie van kinderkleding en speelgoed aan Stichting Galilea – 

Zahara Galilea! In samenwerking met CITAM Nakuru werd er vervoer naar het hoofd kantoor in 

Nairobi georganiseerd. Een paar dagen later werden de 3 volle dozen meegenomen met een 

auto die naar Marsabit ging zodat ze uiteindelijk bij pastor Terry van CITAM Olturot gebracht 

konden worden. Eind oktober kregen we foto’s toegestuurd van kinderen tussen de 2 en 5 jaar 

die nu voor het eerst schoentjes aan hadden en speelgoed om mee te spelen... 

Partners 

Voor het project ‘Groente voor Gezondheid’ werkte Stichting Galilea samen met CITAM (kerkelijke 

organisatie) en Amiran (landbouworganisatie). Zowel CITAM als Amiran hebben een deel van dit project 

gefinancierd in samenwerking met Stichting Galilea.  

African Forest zou voor de toekomst mogelijkheden kunnen bieden voor nieuwe projecten. Er werd 

samen met CZ een project voorstel geschreven naar de Rockefeller Foundation om gewenste fondsen 

voor geitenhouderij te verkrijgen. Ook werden de mogelijkheden voor het telen van champignons 

bekeken. Uiteindelijk besloot CZ om niet verder te werken met African Forest omdat haar aandacht en 

tijd daardoor minder beschikbaar was voor Stichting Galilea terwijl ze zich juist meer daarop wilde 

blijven richten.  

Regards, Carolien Zijda  
d.d. 18/10/2021 
Project Manager 
Stichting Galilea – Kenia 


