NIEWS BRIEF VAN DE FAMILIE TARUS, KENIA. DECEMBER 2018
Beste Familie en Vrienden.
Ontvang een hartelijke groet van ons uit Kenia. Hoewel wij niet zo vaak communiceren, en blijk geven
van medeleven, blijven we warme gedachten houden aan familie en vrienden in Nederland, en ook in
het bijzonder Hervormd Molenaarsgraaf. Hier mogen we met dankbaarheid terug kijken op het
afgelopen jaar.
Ongeluk.
Op 1 september kreeg Kipruto (bijna 14 jaar) een motorfiets ongeluk. Er zijn tegenwoordig heel veel
goedkope motorfietsen die worden ingevoerd uit China. Jongens die de lagere of middelbare school
hebben afgerond en geen werk hebben, nemen een lening om een motorfiets te kopen, er taxi werk
mee te doen, de lening in enkele maanden terug te betalen en er een inkomen van te hebben. Kipruto
leende een motorfiets van een buurjongen, ging er helemaal mee de asphalt weg op en kwam in botsing
met een andere motorfiets die aan de verkeerde kant van de weg reed. Een vrachtwagen kon hen
ternauwernood ontwijken. Kipruto had 3 breuken in zijn linker been en diepe vleeswonden aan beide
benen. Ook de andere rijder had een gebroken been. Prijs de Here die hun levens heeft gespaard! In het
dorp is een goede discussie op gang gekomen dat minderjarigen geen motorfiets mogen rijden. Een van
de jongens stelde zelfs voor dat er eigenlijk een rij-school voor motorrijders in de buurt zou moeten
komen.
Kipruto heeft ook eind examen gedaan voor de 8ste klas van de lagere school (2e klas middelbare school
in Nederland) Hij hoopt in Januari naar kostschool te gaan. Dat is de gewoonte hier. Jim is overgegaan
naar de 7e klas. George geeft veel tijd en aandacht aan zijn taak als classis voorzitter van de kerk. En hij
heeft een nieuwe passie: bijen houden. Ik(Marrie) geef nog steeds met vreugde catechesatie les in onze
plaatselijke kerk, en houd het overzicht op onze prive school. Dit jaar was er voor het eerst een examen
klas en de 10 leerlingen zijn goed geslaagd. Mijn belangrijkste werk blijft nog voor ADAPT organizatie.
ADAPT: Alcohol and Drug Abuse Prevention And Treatment.
Een
van de activiteiten van ADAPT is een peer counselling programma voor gevangenen in Eldoret. Dit jaar
hebben we weer 16 nieuwe peer-counsellors kunnen trainen voor 3 weken. Er zijn nu 30 peercounsellors die hun medegevangenen bijstaan met raad en bemoediging. We zoeken hen elke maand op
en het blijkt altijd weer hoe belangrijk die bezoeken voor hen zijn. En wij zijn ook altijd weer onder de
indruk van hun levensmoed in moeilijke en ruwe omstandigheden. Ze zijn echt een licht en een zout die
de liefde en kracht van de Here Jezus reflecteren verzoek van die gevangenen hebben we enkele van. Er
zijn ook gevangenen die onschuldig veroordeeld zijn. Deze week hopen we nog een gezin te bezoeken
van een peer-counsellor die 2 weken geleden is vrijgekomen. Hij was tot levenslang veroordeeld en heeft
10 jaar gevangen gezeten. Vorig jaar overleed zijn aanklager in een auto ongeluk en nu heeft de rechter
geoordeeld dat hij niet schuldig is. Het is genade als je dan kunt vergeven!
In het rehabilitatie centrum hebben we dit jaar 9 clienten met alcohol en marijuana verslavingen kunnen
behandelen. Het is mooi, het is moeilijk, soms energie slopend. Sommigen vallen terug in alcohol of
drugs misbruik. Het was een mooie ervaring om Tonny, een universiteits student die aan marijuana was
verslaafd, mee te nemen naar een middelbare school waar we voorlichting gaven. Hij pleitte echt met de
leerlingen om er nooit aan te beginnen. Tonny is weer aan een nieuwe studie begonnen op een andere
universiteit. Zijn geheugen weer is teruggekomen en het gaat goed met hem.
Het aantal

mensen dat we behandelen is weinig: verslaafden hebben niet het vermogen om te betalen, en veelal
hebben familie leden geen geld over voor rehabilitatie. Het Keniase ziekenfonds is in ontwikkeling en
begonnen om accreditatie te geven aan instellingen die aan alle voorwaarden voldoen. Een van de
voorwaarden is dat er een medische kliniek moet zijn in het rehabilitatie centrum onder leiding van een
verpleegkundige. De medische directeur van onze county (provincie) heeft iemand gestuurd om ons
centrum te zien en aanwijzingen te geven voor een kliniek. Met 2.500,= euro kunnen we een uitbreiding
maken, meubileren, en de eerste voorraad medicijnen en materialen aanleggen. We voldoen aan de
andere voorwaarden. Mogen we u vragen om een bijdrage?
Traditie.
December is de maand van besnijdenis rituelen voor jongens tussen ongeveer 14 en 18 jaar. Het
betekent de overgang van kind naar man. Na de operatie, die gewoonlijk in de bush wordt uitgevoerd,
gaan de jongens een maand in afzondering om onderwijs te krijgen over alles wat een man in de
maatschappij moet weten. Dat gaat ook over normen, waarden, gedrag en geloof. Veel van wat er
gebeurd, is geheim voor de vrouwen. Christenen geven een nieuwe invulling aan dit onderwijs en
nodigen daarvoor kerkleiders uit. Traditionalisten hebben ook hun geheimen die jongens die christelijk
zijn besneden nooit te weten komen. Er zijn ook elk jaar schermutselingen tussen traditionele en
christelijke groepen. Pas liep het in een naburig dorp zo uit de hand dat de leider van een christelijke
groep is gedood. Natuurlijk neemt in zo’n geval de wet over en wordt het een rechtszaak.
Voor sommige ouders, ook voor ons, was dit een spannende tijd. De jongens zetten elkaar onder druk
dat ze traditioneel moeten worden besneden, en sommigen sluiten zich tegen de wil van hun ouders aan
bij een traditionele groep. Ook onze Kipruto en enkele vrienden hadden dat plan. De vaders hebben
elkaar geholpen om hun zonen in het oog te houden, gesprekken gevoerd, en uiteindelijk hebben ze alles
uitgesteld tot volgend jaar.
Dit jaar voor het eerst heeft het pastorale team van onze classis een handleiding gemaakt voor het
programma dat de jongens nodig hebben. Ook heeft de kerkleiding besloten dat vaders die met opzet
hun zonen traditioneel laten besnijden onder discipline (ban) moeten worden gesteld. Hiermee verliezen
wij in onze plaatselijke gemeente een diaken. Een set-back voor onze kleine gemeente, een groot en
duidelijk besluit van de kerkleiding.
Sinds enkele weken hebben we ook een nieuwe huisgenote. Een achternicht van 28 jaar die bijzonder
klein is gebouwd en een licht verstandelijke beperking heeft. Ze woonde bij haar schoonzus die haar als
heks heeft veroordeeld en samen met de buurvrouwen geslagen en weggejaagd. Een onbekende
automobilist vond haar langs de weg en heeft haar tot voor onze deur gebracht. Haar oom en tante zijn
gekomen. We zijn overeengekomen dat ze voorlopig bij ons blijft terwijl zij gaan proberen om via de
plaatselijke Chief tot een oplossing te komen.
Wij wensen U allen een gezegend kerstfeest en Gelukkig Nieuw Jaar. George, Marrie, Kipruto, Jim.
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