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Overzicht projecten Stichting Galilea 2021  

 

Introductie 

Dit jaar staat in het teken van een nieuw ‘pilot project’ onder de naam ‘Zahara Farm’. Al langere tijd was 
het mijn wens om ergens in de buurt van Nakuru een project te starten in een meer stedelijke omgeving 
dichterbij huis. Ook met het bestuur van Stichting Galilea is daar al eerder over gesproken en nagedacht.  
 
Hoewel Covid 19 -/ Corona nog steeds veel beperkingen brengt en dit effect heeft op ons Educatiefonds, 
‘Groente voor Gezondheid’ in Olturot, HHD-programma en evenementen in Nederland  die Stichting 
Galilea gewoonlijk jaarlijks organiseert, komt er tegelijkertijd wel ruimte om te kijken of er ook andere 
mogelijkheden zijn om iets nieuws te creëren. 
 
Het begint in januari met een zoektocht naar een stukje land, met of zonder huis erbij. Uiteindelijk kom 
ik uit bij een huurhuis met ongeveer een ¼ acre grond. Daar zie ik mogelijkheden om, in eerste instantie 
niet te groot, voor het eerst ècht onze eigen visie te realiseren.  
 
Zahara Farm is aan het eind van 2021 met succes een voortzetting van Stichting Galilea - op een nieuwe 
lokatie - en een uitbreiding ervan onder onze Keniaanse zusterorganisatie ‘Zahara Galilea’! 
 
Zahara is een Hebreeuws woord of een naam welke ‘straling’, ‘bloeien’, ‘glanzend’ of ‘schijnen’ betekent. 
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Zahara Farm, ons nieuwe ‘pilot project’ in Nakuru 

In februari van dit jaar ben ik verhuisd, dat was al langere tijd mijn wens. Uiteindelijk kwam ik uit bij een 
wat ouder huis met een mooie tuin erbij. Nog geen 500 meter verderop is er een ‘borehole’ met directe 
watervoorziening naar het huis. Ook is er een verharde weg vlakbij en het is ongeveer 10-15 minuten 
rijden van Kiamunyi naar Nakuru centrum. Het voelt landelijk maar toch zijn de meest belangrijke 
voorzieningen goed bereikbaar. Het idee was om hier een ‘pilot project’ op te zetten onder de 
Keniaanse zuster organisatie van Stichting Galilea, Zahara Galilea.Tijdens de corona gingen de 
huurprijzen omlaag en dit was dan ook een goede periode om hier in Nakuru iets nieuws op te starten! 
 
Zahara is een Hebreeuws woord of een naam welke ‘straling’, ‘bloeien’, ‘glanzend’ of ‘schijnen’ betekent. 
 

Investering in een broedmachine  

In februari wordt er geïnvesteerd in een broedmachine en worden de 1e vruchtbare eieren gekocht bij 
een organische kippenboerin. Deze eieren zijn voor het einde van de maand al uitgebroed. Ondertussen 
onderga ik een basistraining over het uitbroeden en verzorgen van kuikens. Ook wordt er huisvesting in 
de vorm van een ‘brooder’ gemaakt om de kuikens warm te houden. Voor het voeren van de kuikens 
worden ‘feeders’ en ‘drinkers’ gekocht. Het moment waarop de kuikentjes uit hun ei komen is geweldig!  
 
Omdat de kuikens erg kwetsbaar zijn is het op dat moment dag en nacht toezicht houden om te zien hoe 
het met ze gaat en zo nodig extra voer of water te brengen. De eerste maand hebben ze ook diverse 
vaccinaties nodig tegen allerlei ziekten. Na 4-6 weken hebben de kuikens genoeg veertjes ontwikkelt om 
naar een andere ruimte overgebracht te worden.  
 
Kippen voor opfok, slachten of eieren leggen 
Voor de volgende fase wordt er een kippenhok met buitenren gebouwd waar ze uitgroeien tot 
volwassen hennen of hanen. De kippen kunnen verkocht worden voor verdere opfok, slachten of eieren 
leggen. Zo nu en dan gaan er een aantal dieren naar een slagerij of restaurant in de buurt. De eieren 
kunnen ook verzamelt worden voor eigen consumptie.  
 
Zahara begint met trainen  
 In mei hebben we voor het eerst iemand die bij ons komt leren en werken. Dit is vooral bedoelt voor 
jongeren, maar ook voor anderen die werkloos zijn en zo bij ons (tijdelijk) aan de slag kunnen. Dit sluit 
aan op ons HHD-programma van Stichting Galilea. Dit heeft o.a. ‘Economic Empowerment’ als doel.  
 
Dit is het opstart jaar van Zahara Farm maar vanaf volgend jaar hopen we meer jongeren te kunnen 
gaan sponsoren, trainen en begeleiden. Ook kunnen ze hier wat zakelijke basisvaardigheden leren zodat 
ze in de toekomst beter voor zichzelf kunnen zorgen. We betrekken de gemeenschap bij ons project 
door hen bewust te maken van wat we doen om zo ‘good will’ te verkrijgen. Zahara Farm bestaat zowel 
voor als door de omringende samenleving 
 
‘Branding’ van Zahara 
In juni zijn we zover dat het tijd is om iets aan onze marketing te doen. Ik ontwerp een logo en neem 
contact op met iemand die dit verder uit kan werken, een banner maakt en business cards om aan 
mensen te geven om zo wat bekendheid te krijgen in de buurt.  
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Konijnen fokken 
In dezelfde periode worden er door een timmerman 8 konijnenhokken gemaakt. Een paar dagen daarna 
ga ik op zoek naar een eerste voedster en ram. Een paar weken later worden er nog 3 konijnen 
bijgekocht en aan het einde van het jaar hebben we er al bijna 50! Er zijn regelmatig mensen die graag 
een konijn willen eten en al vroeg een bestelling doen. Daarmee wordt er af en toe ongeveer voor € 10 
per kilo verkocht.  
 
Groentetuin 
De belangrijkste groente die er groeit is ‘sukuma wiki’, een groene bladgroente. Dat vinden de konijnen 
heerlijk en is voor Zahara Farm goedkoop voer. Verder koop ik zaden voor rode bieten, sla, zucchini, 
broccoli, bloemkool en probeer ik alles uit. Vooral rode bieten doen het erg goed maar de grond is ook 
prima voor de andere groenten. In september wordt er een omheining voor de groentetuin gemaakt en 
in december worden er ook nog 4 zaadbedden gecreeert voor mijn eigen groentetuin!  
 
Cat fish 
Achter het huis is er een extra watertank van 10.000 liter als ‘back up’ maar deze is niet perse nodig voor 
het huishouden. Er wordt besloten om 1000 ‘fingerlings’ , visjes ter grote van een vinger, te kopen en 
die in de watertank te laten zwemmen. Na ongeveer een jaar zouden ze groot genoeg moeten zijn om 
vis fillet te kunnen verkopen.  
 
Ongedierte @ Zahara Farm 
Na de 3e ronde broedmachine kregen we problemen met ratten...Elke nacht maakten ze 1 of 2 kuikens 
dood. Zo verloren we er wel zo’n 35 stuks! Er werd van alles geprobeerd klemmen, vergif maar ook al 
werden er 1 of 2 gevangen het bleef bijna een hele maand een groot probleem. Uiteindelijk werd de 
rattenplaag toch stukje bij beetje uitgeroeit en waren de kuikens groot genoeg om naar het kippenhok 
overgebracht te worden.  
 
Zahara ‘lounge’ 
Ergens in de compound gaat er een kleine ‘lounge’ gerealiseerd worden. Het idee is dat een groepje van 
4 tot maximaal 10 mensen hier kunnen komen eten van Zahara Farm. Op het menu hebben we kip, 
konijn of vis en groente uit eigen tuin! Daarvoor worden in Oktober ‘pallet seats’ gemaakt als eerste 
stap in die richting.  
 
‘Black Soldier Fly’ en compost 
De larve van een BSF is goed voor extra eiwitten in het kippenvoer. Er wordt een bezoek gebracht aan 
Egerton University om iets te leren over de BSF. We kopen in eerste instantie 1 kg larven die gelijk in de 
compost container gaan. Ondertussen wordt er een huisvesting gemaakt voor de vliegen die na een 
week of 3 uitkomen en eitjes zouden moeten gaan leggen zodat de larven vermenigvuldigen. Helaas 
blijkt het helemaal niet zo makkelijk om dit te doen en gaan we het volgend jaar opnieuw proberen! 
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Evangelisatie 

Op welke manier geven we als Stichting Galilea praktisch handen en voeten aan ons geloof? Allereerst in 

de naam van de organisatie – in Galilea heeft Jezus het grootste deel van zijn leven doorgebracht. Hij 

woonde er en predikte er. Daar heeft Hij het evangelie van Gods koninkrijk verkondigt en Zijn discipelen 

geroepen. Daar ontmoette hij mensen, rustte ze toe en zond ze uit. Galilea was de belangrijkste streek 

voor het optreden van Jezus.  

Zahara Galilea is de naam 

waaronder we in Kenia als 

organisatie geregistreert zijn. 

Zahara is een Hebreeuws woord 

of een naam welke ‘straling’, 

‘bloeien’, ‘glanzend’ of ‘schijnen’ 

betekent. Jezus moet zeker 

kennis hebben gehad van het 

Hebreeuws want de 

schriftgeleerden en de 

geschriften maakten gebruik van 

deze taal.  Vandaar de keuze voor 

een Hebreeuwse naam. 

Tijdens onze vergaderingen wordt er altijd een korte inleiding gedaan en we beginnen met gebed. Alle 

bestuursleden onderschrijven het Christelijke geloof. In de nieuwsbrieven uit Kenia wordt er altijd een 

stukje geschreven naar aanleiding van een Bijbelvers. De nieuwsbrieven worden op onze website 

geplaatst, via email naar sponsors gestuurd en in het Gemeente Magazine ‘de Schakel’ van de CGK in 

Kampen gepubliceerd.  

Voor het uitvoeren van onze missie in Kenia werken we samen met Christelijke kerken en organisaties 

voor zover mogelijk. Op deze manier kunnen we ons geloof gezamenlijk uitdragen door de projecten die 

we doen. Onze belangrijkste partner dit jaar is CITAM missions (Christ Is the Answer Ministries). Alle 

meisjes die we sponsoren worden door een ‘pastor’ (ds.) begeleid wanneer ze thuis zijn en hebben 

verantwoordelijkheden in de kerk. Wanneer ze op bezoek komen naar Zahara Farm praat ik ook met ze 

over het geloof, bid met ze en we gaan samen naar de kerk. Soms kijken we met elkaar een mooie 

Christelijke film.  

Wanneer er iemand komt werken op Zahara Farm is er zo nu en dan ook gelegenheid om te 

evangeliseren. Gewoon een open gesprek met elkaar. Mensen die iets willen kopen van Zahara Farm 

vragen ook weleens wat Zahara betekent en dat is meteen ook weer een kans om meer over ons geloof 

en onze missie te vertellen.  
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Educatiefonds 2021  

We blijven dezelfde meisjes sponsoren als vorig jaar. In januari kunnen Jenisa Naikoi, Grace Ntonisan, 
Elizabeth Nasieku en Sabrina Kulusum weer naar school. Ook nu is het nog onzeker voor hoe lang de 
scholen open zullen blijven i.v.m. corona. Uiteindelijk worden alleen de leerlingen van Jenisa’s school 
een tijdje terug naar huis gestuurd. De reden daarvan is dat de leerlingen klagen over de hoge 
studiedruk en er een slaapzaal in brand is gestoken. In april is er een vakantieperiode en we hebben alle 
meisjes uit Olturot gevraagd om een ‘personal note’ te schrijven aan hun sponsor in Nederland.  
 
In juli komen de 2 oudste meisjes, Jenisa en Grace, voor het eerst een bezoek brengen aan Nakuru. Ze 
komen voor een week naar Zahara Farm waar we elkaar beter leren kennen. Ze helpen ook mee in huis 
en bij het verzorgen van de dieren. Aan het einde van deze periode hebben ze alles behalve zin om weer 
terug te gaan...Voor mij was er ook gelegenheid om de twee te begeleiden en mentoren.  
 
Van iemand waarmee ik eenmalig heb samengewerkt krijg ik in september een aanmelding voor ons 
Educatiefonds. Het gaat om de tweeling Grace Wanjiku en Esther Wangechi. Na het lezen van hun 
verhaal worden ze, samen met hun oom die samen met zijn vrouw de voogd is, uitgenodigt om voor 2 
dagen naar Nakuru te komen voor een ‘assessment ‘ofwel beoordeling. Er wordt op basis daarvan 
besloten om de meisjes voor te stellen aan het bestuur van Stichting Galilea.  
 

HHD (Hope, Help and Development program) 
 
Vanwege COVID 19 / Corona besloot Esther voor een maand of 3 naar Mombasa te gaan. Ze ging daar 
vanaf een jaar of 5 naar een weeshuis en ook woonde haar nu overleden zus daar. Ze heeft er nog 
vrienden en kennissen die ze soms opzoekt. Maar ook voor haar wacht de studie weer vanaf januari 
2021 en ze zet haar opleiding ‘Counseling and Psychology’ van Serein College voort. Het is een heel druk 
jaar voor haar omdat ze het een en ander moet inhalen, maar dat lukt. Omdat ze in Nakuru studeert en 
praktijkervaring opdoet in het provinciale PGH ziekenhuis komt ze ongeveer 1 keer per maand even 
langs tijdens het weekend. Ze vertelt wat er op haar werk gebeurd en hoe het gaat met haar studie. Er 
zijn momenten waarop een situatie van haar patient best ‘impact’ op haar heeft en dan is het goed om 
daar samen over te praten.  
 
In juli wordt er voor Esther een nieuwe sponsor gevonden in Nederland die het voor haar mogelijk 
maakt om haar studie voort te zetten. Net voor het einde van het jaar krijgen we een verdrietig bericht, 
‘Mama Joy’, de moeder van het weeshuis waar ze opgroeide overlijd na een periode van bijna 2 jaar 
ziekte en ziekenhuis. Ze gaat voor een dag naar Eldoret waar het weeshuis nu is om daar haar memorial 
bij te wonen samen met haar broers en zussen van het ‘Happy Rock Center’.  
 
Esther sluit het jaar uiteindelijk heel mooi af met een 
onverwacht bericht – ze is geslaagd voor haar ‘advanced 
diploma’ Counseling and Psychology en haar 
examenuitreiking vind plaats op 18 december 2021! Daar 
ben ik natuurlijk bij aanwezig en ter afsluiting komt ze met 
een paar vriendinnen van haar naar Zahara Farm om het te 
vieren.  
 
Stichting Galilea heeft voor het eerst een ‘sponsorling’ 
begeleid van form 1 tot een waardevol diploma!!  
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Kantoor in Nakuru en bestuur in Nederland 

Dit jaar maken we vanwege corona voor het eerst gebruik van video conferencing via MS Teams of 
Zoom. Het is de 1e avond even puzzelen maar we komen eruit! Voor mij hier in Kenia is het gebruik 
hiervan een fantastische stap vooruit om zo met het bestuur in Nederland mee te kunnen vergaderen.  
 
Verder heb ik - op verzoek - de missie en visie van Stichting Galilea herzien, onze doelstellingen 
bijgewerkt en heeft een bestuurslid een nette functieomschrijving voor een andere voorzitter en 
penningmeester opgesteld. We zijn voor beide functies op zoek naar een vervanger.  
 
Onze website wordt ook onder de loep genomen en stukje bij beetje up-to-date gemaakt. De 
maandelijkse financiële administratie wordt bijgehouden en daar horen ook de jaarlijkse 
belastingpapieren bij.   
 
De registratie van Zahara Galilea is nog steeds niet 100 % rond. Mijn advocaat voor dit proces begint zijn 
eigen kantoor en mijn dossier wordt overhandigt aan zijn (voormalige) baas. Samen met Cynthia met 
wie de organisatie geregistreert wordt, zijn alle benodigde documenten al wel ingevuld en ondertekent. 
Uiteindelijk heb ik een afspraak met mr. Mwangi de eigenaar van het advocatenkantoor die belooft de 
registratie z.s.m. zelf af te ronden.  
 
In Nederland werd er een rookworsten en stroopwafel verkoopactie gehouden om fondsen te werven. 
Ook voor moederdag is er iets georganiseert en de Christelijk Gereformeerde Kerk in Kampen hield een 
collecte.  
 
Partnerships 
 
Voor het project ‘Groente voor Gezondheid’ werkt 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. 
 
In maart krijgen we bericht dat de watertank die geplaatst is voor ‘Groente voor Gezondheid’ kapot is. 
CITAM zou de watertank graag willen repareren. Ook het geplaatste schaduwnet heeft wat kleine 
reparaties nodig en aan ons wordt gevraagd of we dit (deels) kunnen financieren. Zonder functionele 
watervoorziening is groente verbouwen in Olturot niet mogelijk.  
 
Naar aanleiding van gesprekken omtrent de genoemde problemen wordt het voorstel gedaan om een 
‘borehole’ ofwel waterput te overwegen. Ik ga bij een bedrijf in Nairobi en een bedrijf in Nakuru alvast 
onderzoek doen naar de kosten daarvoor en begrotingen opvragen.  
 
 
Regards, Carolien Zijda  
 
d.d. 27/04/2022 
Project Manager 
Stichting Galilea – Kenia 
 


