
Door aanhoudende droogte en
politieke spanningen later bĳ de
algemene verkiezingen van augustus,
heerste er sedert begin 2022 een
klimaat van angst en onzekerheid in
Kenia. Voeg daarbĳ de covid-
pandemie die woog op de economie.
TUSA zette haar inspanningen verder
voor haar vluchtelingen-
gemeenschap, vooral dan voor de
meest kwetsbaren onder hen. Zo
verdubbelden we onze financiering
voor initiatieven die de gezinnen een
inkomen kunnen verschaffen. Maar
ook voor de steun aan nieuwkomers
en de noodhulp voor zieken,
gehandicapten, … onderwĳs en
vredesopbouw bleef de onderlinge
‘tushirikiane’ (swahili voor solidariteit)
groot.

Door de spanningen in Oost-Congo
groeide TUSA aan met 229 nieuwe
gezinnen waardoor intussen 83%
van onze vluchtelingen Congolees is.
Het merendeel van onze
inspanningen blĳven gericht op de
opleiding van jongeren: meer dan de
helft is immers jonger dan18 jaar!

De solidariteitsgroepen vangen
allereerst de nieuwkomers op. Ons
vast team gaat dan op huisbezoek
om de specifieke noden vast te
stellen en onze aanpak duidelĳk te
maken: samenleven in harmonie,
ervaringen delen en elkaar steunen in
het dagelĳkse leven. De meer
concrete bĳstand slaat op het
verstrekken van voeding, huur,
medische hulp (transport naar
ziekenhuis, medicatie, enz.) huis-
houdgerief en financiering om een
eigen zaakje op te starten. Al komt
iedereen in aanmerking, prioriteit gaat
naar de meest kwetsbaren zodat
deze niet verder in armoede
wegzinken. In acute gevallen wordt
het gezin enkele maanden tot zo
nodig een gans jaar intens begeleid.

Tĳdens een huisbezoek bĳ de Eastleigh
solidariteitsgroep in maart 2022 kwam
een maatschappelĳk werker een dame
tegen die borstvoeding gaf aan een baby
van 7 maanden. Ze merkte dat de baby
niet goed at en ondergewicht had omdat
de moeder diabetes had. De moeder en
de baby werden op een dieet van 3
maanden gezet. De moeder kreeg ook
medicĳnen voor 2 maanden. Na een
maand was de dame voldoende
aangesterkt om met een lening van TUSA
een klein bedrĳfje op te starten voor de
verkoop van schoenen. Moeder en het
kind stellen het intussen terug goed.

Voor meer duurzaamheid moedigt
TUSA haar leden aan inkomsten
genererende activiteiten op te zetten.
Voor die kleine bedrĳfjes krĳgen ze
een microlening zonder rente die ze
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in 10 maanden moeten terugbetalen. Ze
ontvangen hiervoor bedragen van
(omgerekend) 80 € tot 400 € afhankelĳk
van de aard van het initiatief. Dit jaar
ging het om 142 leningen.

Onderwĳs is een basisbehoefte, biedt
toekomst aan de jeugd en krĳgt dan
ook het grootste budget toegekend.

Vanwege de covid-pandemie startte het
3de trimester van 2021 pas in januari
2022 en liep het door tot maart 2022.
Zo telden we dit jaar 4 trimesters i.p.v. 3
met heel korte vakanties wat veel stress
veroorzaakte bĳ leerlingen, ouders en
leerkrachten. In zo’n situatie hebben
onze leden meer dan ooit hulp nodig.
Kleuters ontvingen schoolgeld, lunch,
uniform en soms schoolmateriaal.
Lagere schoolkinderen kregen
uniformen, een deel van het schoolgeld,
toelagen en examengeld. Middelbare
scholieren kregen schooluniformen,
schoolgerief, en een deel school- en
examengeld. Geregeld komen de
middelbare leerlingen samen om elkaar
te overhoren en in groep hun huiswerk
te maken : een opsteker voor de
solidariteit.

Onze meisjes en jongens kunnen het
zich niet veroorloven om naar de
universiteit te gaan. Dat is de reden
waarom ze zich vooral richten op
hogescholen en centra voor

beroepsopleidingen. Deze training sterkt
hun praktische vaardigheden aan, nodig
voor de arbeidsmarkt. Begin 2022 telde
TUSA 17 studenten in de
beroepsopleiding en tĳdens het jaar
kwamen er nog eens 93 bĳ. Sommigen
studeren nu af terwĳl een aantal anderen
in 2023 hun opleiding voortzet. Zĳ
volgen opleidingen zoals mode en
design, mechanica, schoonheids-
specialiste, kapper en catering..

Pastorale zorg en vredesopbouw
vormen een ander belangrĳk onderdeel
van de TUSA-activiteiten. Dit vanuit de
kernwaarden van TUSA: het bouwen
aan een gemeenschap waar menselĳke
waardigheid, vrede en wederzĳdse steun
de dagelĳkse drĳfveren zĳn.
Na de psychologische en economische
druk van de covid-pandemie kregen de
leden in 2022 opnieuw hoop ondanks
hun dagelĳkse strĳd voor eten en
onderdak, de opvoeding van de
kinderen en er ondertussen zelf mentaal
niet onderdoor te gaan.

In 2022 namen 3.366 personen actief
deel aan deze activiteiten waaronder
een groot aantal jongeren.
We vierden de week van de eenheid van
de christenen onder begeleiding van de
TUSA-aalmoezenier. Een week vol
meditatie rond het thema : we hebben
zĳn ster in het Oosten gezien.
Op de dag van de zieken vond er een
medisch kamp plaats in Kayole samen
met de artsen van het Agha Khan-
ziekenhuis. In totaal kregen 124 mensen
een medische check up en advies.
Gendergelĳkheid kwam aan bod tĳdens
de Internationale Vrouwendag en er
werd gediscussieerd over integratie in
de lokale gemeenschap.
Sinds dit jaar werd een specifieke
solidariteitsgroep voor ouderen
opgericht : bedoeling is regelmatig
samen te komen om ervaringen uit te
wisselen, activiteiten op te zetten die
kunnen helpen bĳ het ouder worden
b.v.b. beginnen met een gezamenlĳk



spaarplan.
Ook Pasen, Maria-Hemelvaart, en
Allerheiligen/All Faithful Departed
werden speciaal gevierd.
De bĳeenkomsten van hogeschool-
studenten groeiden uit tot platforms
voor het begeleiden van TUSA-
jongeren naar toekomstig
verantwoordelĳk leiderschap.
De gebedsgroep Indabo za Maria
(Bloemen van Maria) kwam elke
eerste zaterdag samen voor gebed
en mis. Er werden 28 kwetsbare
mensen bezocht en er werden
verschillende geldinzamelingen en
bedevaarten georganiseerd.

Als organisatie voor samenlevings-
opbouw zet TUSA in op
gemeenschapsvorming. Het schenkt
daarbĳ speciale aandacht aan de
meest kwetsbaren: gehandicapten,
wezen en niet-begeleide jongeren,
zieken en ouderen. Voor hen
organiseert Tushirikiane regelmatig
specifieke activiteiten.
Zo werden in samenwerking met Dr.
Mahindra en zĳn collega's voor
gehandicapte kinderen en zieken in
2022 twee medische kampen
georganiseerd. Bruikbare ervaringen
uitwisselen, hulp bĳ ondervoeding,
enz. kwamen aan bod. TUSA
begeleidt wezen en niet-begeleide
jongeren zowel materieel als
geestelĳk en zorgt voor hun
levensonderhoud en onderwĳs. Dit
maakt dat ze studeren en van de
drugs afblĳven, een beroep aanleren

waarna ze zich op de arbeidsmarkt
kunnen begeven of een eigen bedrĳfje
starten. Zieken en ouderen krĳgen
steun bĳ hun voeding en andere
speciale behoeften zodat ze zich veilig
voelen en mentaal gezond.

Dieume, nu 14 jaar, verloor in 2014 zĳn
vader bĳ etnische conflicten in Oost-
Congo. Hĳ kreeg hevige spierpĳn aan zĳn
rechterbeen. Hĳ kwam met zĳn moeder en
2 broers en zussen na lang rondzwerven
in 2019 in Nairobi aan. Ze waren erg
uitgeput, hadden geen geld en kenden de
taal niet. De moeder zocht naar een
behandeling voor haar zoon. Soms met
traditionele kruiden of moderne
medicĳnen. Maar zĳn spieren rotten
verder weg. Ze leefden in totale ellende
tĳdens de covid-pandemie. Een
solidariteitsgroep regelde een onderzoek
bĳ een dokter die vaststelde dat hĳ aan
chronische osteomyelitis (met afstervende
spieren) leed. Met spoed werd hĳ eind
september 2022 in het St. Mary's Hospital
geopereerd. Hĳ is blĳ dat hĳ nu geen pĳn
meer voelt. TUSA betaalde de kosten
(1.375 €) maar ook de gemeenschap hielp
bĳ het vervoer en de opvolging door het



gezondheidscentrum. De arts zou zelf de
nodige reconstructieve operatie betalen terwĳl
TUSA Dieume probeert te registreren bĳ het
National Health Insurance Fund voor verdere
operaties.

In ons strategisch plan 2022-2024 streven
we vooral naar meer duurzaamheid door
o.a. economische activiteiten te ontwik-
kelen om meer zelfredzaam te worden.
Daarom dat onze microkredieten aan
belang zullen winnen en de terug-
betalingen in ons ‘rollend‘ fonds goed
opgevolgd zullen worden. Daarbĳ krĳgen
noodgevallen en extreme armoede
onverminderd onze aandacht.
Zelfredzaamheid en solidariteit diepen we
verder uit via het creëren van een
onderwĳsfonds, gespĳsd door bĳdragen
van al onze leden om in geval van nood de
leerlingen te kunnen bĳspringen. Alle leden
zĳn ook actief binnen een zelfhulpgroep
teneinde elkaar te steunen en voor zichzelf
te kunnen instaan

Charles Sendegeya,
coördinator TUSA

Monique Vermandele
adviseur TUSA

Dank voor de
solidariteit !We
wensen jullie
een hoopvolle
Kerst en een
vredig 2023 !

Dank aan al onze partners en vrienden voor hun solidariteit en hun financiële steun

Paula Kendi Weru
voorzitster RVB TUSA


