
 

 

Jaarverslag 2020 
Een terugblik op 2020 kan niet zonder stil te staan bij de gevolgen die het Corona-virus met zich 
meebracht. Al snel werden die gevolgen zichtbaar. Wereldwijd. Dus ook in Nederland, ook in Kenya. 
Om die reden heeft het virus de activiteiten van Huruma MEVA in 2020 dan ook behoorlijk bepaald. 
Een aantal activiteiten gingen niet of op een andere manier door, andere activiteiten kwamen als 
gevolg van het virus, zomaar op ons pad.  

Noodhulp 
Het financiële verslag over 2020 maakt melding van een activiteit die in eerdere jaarverslagen niet te 
zien was. Onder overige projecten is de post ‘Noodhulp’ verantwoord. In de jaren dat Huruma MEVA 
in Kenya actief is, werd en wordt in verschillende projecten hulp gegeven omdat de situatie daarom 
vraagt en de nood hoog is. De Corona-crisis zorgt in Kenia nog steeds voor grote problemen. Het 
aantal besmettingen neemt toe, ook in het gebied waar wij werkzaam zijn. Het is echter vooral de 
economie die tot stilstand is gekomen die voor de grootste problemen zorgt. De maatregelen zijn van 
dien aard dat handel en werk nog steeds zo goed als onmogelijk zijn.  

Om die reden heeft Huruma MEVA, met hulp van veel bereidwillige sponsors en donateurs en dankzij 
een toereikende reserve waar we in 2020 een beroep op konden doen en die daardoor kleiner is 
geworden, een bedrag van bijna € 14.000 besteed aan hulp die in het teken van Corona stond. Onze 
contactpersonen, die de situatie ter plekke het best kennen, hebben voedselpakketten uitgedeeld 
aan de allerarmsten en er is voor die doelgroep een Soupkitchen gestart. Er is regelmatig contact met 
andere organisaties in de regio. Ook zij verlenen hulp door in voedsel te voorzien. De afstemming 
hierover verloopt goed. 

Highschool en University 

Nog voor het Corona-virus de reizen naar Kenya bemoeilijkte of onmogelijk maakte, hebben Anneke 
en Ina ter plekke met bijna alle highschool-studenten gesproken. We zijn dankbaar voor de 
resultaten die de studenten, met meer of minder aansporing, behalen! 

Met behulp van meneer Kwaka krijgen alle studenten van het highschoolproject maandelijks een 
grote tas met basisvoedsel. Dat is hard nodig: door de lockdown zitten veel mensen zonder werk. Op 
die manier geven we de studenten, die vooral online les krijgen, een steuntje in de rug. 

Het verstrekte micro-krediet dat wordt gebruikt voor de bouw van een schoolgebouw wordt volgens 
plan afgelost. 

Fashion en Design 

De lockdown in Kenya heeft er toe geleid dat de activiteiten in het Fashion en Design-project in een 
ander tempo verlopen dan gepland. De dames hebben zich ingezet om, met onze hulp, een 
Soupkitchen van de grond te krijgen. De evaluatie daarvan heeft opgeleverd dat we 10 gezinnen 
langer hulp willen geven. Met behulp van een gift van een van de sponsoren is dat mogelijk gemaakt! 

Contacten Kenya 

Naast het bezoek van Anneke en Ina in december 2019/januari 2020, was het binnen de Corona-
maatregelen mogelijk dat Anneke ook in december Kenya kon bezoeken. Naast de vele online-
contacten die ons helpen zicht te houden op de voortgang van de projecten en de hulp die op andere 
plekken nodig is, was het goed om onze vrienden face-to-face te zien, elkaar te bemoedigen en ter 
plekke besluiten te nemen over de verschillende projecten. 



 

 

Vooruitblik 2021 

Met de golfbewegingen waarin het Corona-virus zich ook in Kenya manifesteert, komen en gaan ook 
in 2021 de maatregelen. Een derde golf heeft geleid tot sluiting van de scholen voor een periode van 
7 weken in de periode maart tot en met mei. Inmiddels zijn de scholen en de provinciegrenzen weer 
geopend en komt de economie heel voorzichtig weer op gang. De situatie blijft zorgelijk en Huruma 
MEVA heeft regelmatig contact om te doen wat nodig is. 

Intussen hopen we op een verder terugdringen van het virus in Nederland en het versoepelen van de 
maatregelen in eigen land. Dat zou een sponsoractie in het najaar mogelijk maken, waardoor we niet 
alleen middelen kunnen werven om hulp te blijven geven in Kenya, maar we ook zicht hebben op een 
gelegenheid elkaar weer te ontmoeten. 

Tot slot 

Dat alles betrekkelijk en kwetsbaar is, is in 2020 wel gebleken. Tegelijk hebben we ervaren dat onder 
Gods zegenende handen broeders en zusters wereldwijd, in Kenya en Nederland, bereid zijn naar 
elkaar om te zien en te doen wat nodig is. Zo werden, ook in 2020, elkaars lasten gedragen! 
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