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Upendo 14 jaar!
Op 1 februari 2007 zijn Jackson en ik vol
optimisme het Upendo Children’s Centre
gestart. 1 feruari jl. bestonden we dan ook
14 jaar! Dit hadden we nooit kunnen doen
zonder de steun van al onze
(maandelijkse) donateurs en vrijwilligers.

‘ Don’t touch en don’t let touch’

- een project tegen ongewenst seksueel
gedrag door Esther!Een van onze oudste meiden, Esther,
is een project gestart nadat Covid-19
ook Kenia overviel.
Sinds de sluiting van scholen nam
het aantal tienerzwangerschappen
toe. In het hele land werden 380.000
leerlingen en studenten moeder. De
ervaring leert dat slechts twee
procent van hen weer naar school
zullen gaan als dat weer mogelijk is.
Er zijn zelfs gevallen bekend van
meisjes van tien jaar die zwanger
zijn geworden.

News from Upendo

Er zijn allerlei oorzaken te vinden
voor deze trieste cijfers. Zo werkt
armoede prostitutie in de hand;
jonge meisjes worden gedwongen tot
seksuele activiteiten in ruil voor geld
en eten. Esther schrijft: 'Zo is er het
geval van een meisje dat door haar
moeder naar de winkel wordt
gestuurd voor meel, en de winkelier
dit geeft in ruil voor seksuele
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We're all doing well here in Upendo.
Everyone is still doing well. Also cucu and
babu are still doing well; only that we're all
staying at home due to fear of the covid19. It's so serious now here in Kenya. A lot of
People are dying now; also people we know
have passed on.
Patrick Mungai, Samuel Kahinga, Kelvin
Mureithi (Who finished their primary
school level) and Sam Ritho passed their
right of passage (get circumcised) this
April. They were very proud.

Exams
The schools are closed and standard eight
kids sat on their final exams last week; we
had three boys doing the exams.
Form four girls are still in school still going
on with their final exams which takes 3
weeks.
All these exams were supposed to be done
November last year but corona pandemic
interfered with the school calendar.

diensten.' Ook worden sommige
kinderen gedwongen tot seks door
familieleden of kennissen die
misbruik maken van de situatie.
Er zijn ook enkele gevallen bekend
van ogenschijnlijk onschuldig
seksueel misbruik van jonge jongens
door ouderen. Groepsdruk en
verveling spelen daarbij een grote rol;
in Kenia wordt nauwelijks onderwijs
op afstand gegeven.
Esther probeert kinderen zich bewust
te maken van hun recht om zich te
verweren tegen seksueel
onaanvaardbaar gedrag. Kinderen
moeten weten dat hun rechten
worden geschonden en dat ze
aangifte kunnen doen. Esther
probeert de kinderen te leren dat
hun lichaam hun eigendom is en ze
wil de weerbaarheid van jonge
jongens tegen seksuele handelingen
vergroten. 'Ook heb ik geprobeerd
gesprekken te voeren met enkele
werkloze ouders die van hun
kinderen verwachten dat ze
bijdragen aan het gezinsinkomen, en
betaalde seks zien als een laatste
redmiddel om geld te verdienen. Ik
moedig ze aan om op andere
manieren geld te verdienen, zoals de
verkoop van levensmiddelen en
houtskool.'
Verder probeert Esther verveling bij
kinderen tegen te gaan, bijvoorbeeld
door het aanbieden van muzikale,
sportieve, creatieve en kunstzinnige
activiteiten.
Door de toename van werkloosheid
en armoede stijgt ook het aantal
depressies en zelfdodingen in Kenia.
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Dit heeft weer tot gevolg dat er meer
verwaarloosde kinderen en
weeskinderen bijkomen. Esther
probeert wanhopige mensen te helpen
en te adviseren. Ook bij dreigende
echtscheidingen probeert Esther het
gesprek aan te gaan met ouders, en
bij drugsproblemen probeert ze
mensen door te verwijzen naar
hulpverleners.
'Sinds de start van mijn project heb ik
verschillende meisjes die slachtoffer
waren van seksueel geweld kunnen
helpen door aangifte te doen bij de
politie en door ze door te verwijzen
naar instanties voor hulpverlening.
Hun situatie is verbeterd', schrijft ze.

Vastenactie
De parochie in Roermond Oost heeft ook dit
jaar Upendo uitgekozen als vastenactie
project! We zijn hier enorm dankbaar voor!

Esther krijgt ook steun van haar
broers en zussen van Upendo, met
name Mary Wanguji en Edwin
Mwangi dragen bij aan het succes
van haar project. Esther hoopt door
haar project, ‘Don’t touch and don’t
let touch’, nog veel meer mensen
bewust te maken en zo haar bijdrage
te leveren aan een betere wereld..
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