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VAN DE REDACTIETAFEL 
 
 
 
U heeft een speciale uitgave van INKO bij het laatste nummer 
van 2017 nu in handen. Een special die gewijd is aan een historisch 
gebeuren in onze Congregatie, namelijk het markeren van het 
einde van een periode van 59 jaar, waarin de Nederlandse fraters 
in Kenia hebben gewerkt. Van oktober 1958 tot september 2017. 
Een markeren van een periode waarin hard gewerkt is en veel 
goede dingen zijn gedaan door onze medebroeders en anderen 
die met ons er hebben samengewerkt.  
In een speciale viering is Kenia in het licht gezet. Er zijn mooie 
en fijne woorden gesproken. Met dankbaarheid en respect is naar 
deze periode teruggekeken, maar er is ook iets gezegd over de 
toekomst en de rol, die wij nu nog zouden kunnen hebben en 
van betekenis kunnen zijn voor de Keniaanse bevolking. 
 
Wij zijn onze medewerkster Petra de Landmeter zeer erkentelijk 
voor de wijze waarop zij deze middag heeft verslagen en onze 
vriend-fotograaf Rudo van Rooij voor de magnifieke fotoreportage. 
Veel leesgenoegen! 
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INDRUKWEKKENDE BIJEENKOMST 
ALS AFSLUITING VAN 

59 JAAR LEVEN EN WERKEN 
VAN NEDERLANDSE FRATERS IN KENIA 

 
 
Laatste Nederlandse frater verlaat Kenia 
Op 19 september 2017 nam frater Hans Wennekes voorgoed 
afscheid van zijn werk, zijn Indonesische medebroeders, zijn 
vrienden en Nadirkonyen met zijn straatkinderen in Kenia. Na 
een ruime voorbereidingstijd vertrok hij uit Kenia om voorgoed 
terug te keren naar Nederland. Hans was de laatste nog werkende 
Nederlandse frater in Kenia en door zijn vertrek kwam er een 
einde aan een periode van 59 jaar leven en werken van Nederlandse 
fraters in Kenia. Een historische periode die in september 1958 
begon en tot september 2017 zou duren. 59 Jaren lang gingen 
Nederlandse fraters voor kortere of langere tijd naar Kenia om 
er te werken onder vaak moeilijke (politieke) omstandigheden.  
Er zijn in die periode door de fraters vele projecten opgezet en 
diverse scholen ontwikkeld om het leven van de Keniaanse bevolking 
te verbeteren. Het project Nadirkonyen wordt in Lodwar voortgezet 
door Indonesische medebroeders en onderwijsinstellingen op andere 
plaatsen worden voortgezet door opgeleide Kenianen zelf. 
 
Het vertrek van de laatste Nederlandse frater uit Kenia is een 
mijlpaal in de congregationele historie van de Fraters van Utrecht. 
Om de historische waarde van 59 jaren Kenia en het einde van 
deze periode te markeren organiseerde het Bestuur van het 
Religieus Huis Nederland - Fraters van Utrecht – een speciale 
Kenia-bijeenkomst op de middag van maandag 23 oktober 2017. 
Die bijeenkomst werd gehouden in het Fraterhuis Sint-Jozef in 
De Bilt. Onder de aanwezigen bevinden zich de medebroeders 
en speciale gasten die wezenlijk deel hebben uitgemaakt van de 
Kenia-periode.  
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Het werd een bijzondere en op veel momenten een indrukwekkende 
bijeenkomst, waarvan wij graag via een special van Inko een 
terugblik geven.  
 
Het is maandag 23 oktober 2017 en het loopt tegen half drie als de 
grote hal van het Fraterhuis zich langzaam vult met de tientallen 
genodigden. Vele handen worden geschud, vaak met de uitroep: 
oh ben jij er ook, wat fijn om je weer te zien. Het tekent de sfeer 
van ingetogen vreugde die kenmerkend zal zijn voor de gehele 
middag en als de deuren van de kapel worden geopend, zoeken 
de mensen rustig een plekje om aan de geplande viering deel te 
nemen, die om half drie begint.  
 
Gebedsdienst 
Deze dienst wordt geleid door Pastor Hans Peters, geassisteerd 
door frater Ton Oostveen en frater David Mullink als leider van 
het koor en de samenzang van de aanwezigen. 
 
Pastor Hans Peters opent met een woord van welkom aan allen 
die deze bijzondere dienst meebeleven:  
“Wij staan in deze viering stil bij het feit dat frater Hans Wennekes 
als laatste Nederlandse frater uit Kenia is teruggekeerd. 
Hiermee sluiten we een periode af in de geschiedenis van onze 
Congregatie. Het is goed stil te staan bij een dergelijke mijlpaal 
in ons bestaan. We willen echter in deze dienst ook aandacht 
besteden aan de vele overige fraters die vanaf 1958 werkzaam 
zijn geweest in Kenia. Midden op de ster hier in de kapel, ziet u 
de landkaart van Kenia. In een ritueel willen we gedurende de 
viering de plaatsen in herinnering brengen waar zij voor langere 
of kortere tijd werkzaam zijn geweest. Ieder van ons is gezonden 
op zijn geheel eigen wijze. In Nederland, Indonesië of Kenia. 
Deze middag staan wij stil bij hen die ooit uitgezonden werden 
om te werken in Oost Afrika.  
Kijken wij in dankbaarheid terug op 59 jaar Kenia.” 
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Na deze woorden wordt het Openingslied ‘De aarde is vervuld’ 
gezongen en volgt het openingsgebed: 
God, Uw zorg gaat uit naar iedereen, maar het meest van allen 
naar hen, voor wie niemand oog heeft. Wij vragen U: Laat niet 
toe dat wij berusten in onrecht. 
Maak ons ertoe bereid met alle mensen het brood te delen van 
Uw liefde. Naar het voorbeeld van Jezus Christus, Uw Zoon en 
onze broeder. Amen.’ 
 
De dienst krijgt een vervolg met de Lezing door frater Wilfried 
van der Poll, Overste Religieus Huis Nederland, uit de Constituties 
van de Congregatie.  
Artikel 66: 
De kern van onze zending is, dat wij meewerken aan het komen 
van Gods Rijk in deze wereld. 
Onze taak is vooral, jonge mensen te helpen in hun groei naar 
volwassenheid, met evenwichtige aandacht voor hun levensbe-
schouwing. 
Onze zorg moet zijn, dat Gods werk gebeurt; dat mensen zijn liefde 
ervaren en dat wij betrouwbare werktuigen en medewerkers 
van Hem zijn. 
Onze zorg voor mensen zal heilzaam zijn, als wij ons laten leiden 
door de Geest die Jezus bezielde. 
 
Artikel 67: 
Door verandering van omstandigheden, binnen of buiten de 
congregatie, kan een aanpassing van inhoud en vorm van onze 
zending nodig of gewenst zijn. 
De belangen die met aanpassing gemoeid zijn, moeten zorgvuldig 
gewogen worden. 
Daarbij moet de trouw aan de oorspronkelijke inspiratie van onze 
congregatie zwaar wegen. 
Dit houdt onder meer in, dat wij voorrang geven aan zorg voor 
de meest hulpbehoevenden.’ 
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Lichtritus rondom de kaart van Kenia 
Treffend onderdeel van deze viering is de Lichtritus, die wordt 
ingeleid door Pastor Peters met de woorden:  
“We ontsteken een licht bij de plaatsen waar – gezonden door 
de Congregatie – fraters en anderen in nauwe verbondenheid 
met hen, hebben gewoond en gewerkt om de situatie van de 
mensen in Kenia te verbeteren”. 
Op de tafel, waarop de kaart van Kenia ligt, staan kaarsen en 
telkens wordt bij de woorden die Pastor Peters spreekt, door 
frater Ton Oostveen, een kaars aangestoken op de plek van de 
landkaart die wordt genoemd. Alle twaalf plaatsen krijgen apart 
aandacht met de woorden: 
We ontsteken een licht voor de mensen in Mawego.  
Wij bidden om zegen over hen en over het werk dat ten dienste 
van hen is verricht. 
Wij zijn dankbaar voor degenen die zich in Mawego hebben ingezet. 
 
Ubi Caritas………. ” 
 
Op dezelfde wijze en met dezelfde woorden wordt ook de zegen 
gevraagd voor de mensen in Mabanga, Mukumu, Rakwaro, 
Kibabi, Rapogi, Kaiboi, Nyangoma, Sotik, Kisumu, Koru en in 
Lodwar. Zo wordt op alle plekken het licht ontstoken. Maar dat 
is nog niet alles, want nu de wat grotere kaarsen branden, zijn 
aan twee zijden van de grote tafel tientallen kleine waxinelichtjes 
neergezet en wordt aan de aanwezigen, die dat wensen, gevraagd 
om één voor één ook de kleine lichtjes aan te steken.  
Stil en ontroerd volgen alle aanwezigen in de kapel dit laatste 
deel van de lichtritus die door Pastor Peters wordt begeleid 
met de woorden: “Met eerbied en aandacht denken wij aan de 
mensen die zich vanuit de Congregatie op heel verschillende 
manieren hebben toegewijd aan de bevolking van Kenia. Voor 
hen allen ontsteken wij deze lichtjes.” Dan worden één voor 
één alle namen genoemd en bij elke naam wordt een volgend 
lichtje aangestoken.  
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Op de grote tafel voor ons brandt er nu op elke werkplek in Kenia 
een kaars én voor eenieder die zich heeft ingezet in Kenia is er 
een lichtje.  
Een betere symboliek uit dankbaarheid is er niet! 
Het is dan ook heel passend dat bij het kijken naar al die lichtjes 
gezamenlijk het lied wordt gezongen: “Groter dan ons hart….”.  
En voordat Pastor Peters de zegenbede uitspreekt, luisteren wij 
naar het slotgebed: 
God, een periode van werken aan Uw Rijk in Oost-Afrika, Kenia, 
sluiten wij af. Dankbaar zijn wij voor het goede dat we in al die 
jaren hebben mogen doen. 
Wij geloven en vertrouwen, dat dit niet het einde is van wat we 
tot stand hebben gebracht. Jonge mensen dragen Uw licht verder 
uit. Mag het zaad van het geloof dat is gegroeid, honderdvoud 
vrucht dragen. 
Zo bidden wij in naam van Hem die ons is voorgegaan, Jezus 
Christus, Uw zoon, onze broeder. Amen. 
 
De viering wordt afgesloten met het Slotlied: “Mensen wij zijn 
geroepen om te leven”. 
 
Daarna nodigt frater Leo Ruitenberg allen uit naar de Oude Refter 
te gaan waar koffie en thee klaarstaan en het programma een 
vervolg zal krijgen. 
 
Welkom door frater Leo Ruitenberg 
Het is een korte wandeling door de gangen van het Fraterhuis om 
van de kapel naar de Oude Refter te lopen. De Oude Refter is een 
grote ruimte die gezellig is ingericht met tafels en stoelen die zitjes 
vormen voor kleinere groepen mensen en op de achtergrond is een 
kleine foto-expositie gerealiseerd. Ongedwongen zoekt iedereen 
met zijn kopje koffie of thee een plek en is het wachten op de 
dingen die komen gaan. Dat duurt niet lang, want al snel opent 
frater Leo Ruitenberg dit deel van de Keniamiddag met een 
welkomstwoord: 
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“Het is een eer en een genoegen voor mij om u allen hier welkom 
te heten. Het is een historisch moment in onze Congregatie om 
bijeen te zijn met medebroeders en speciale gasten, die wezenlijk 
deel hebben uitgemaakt van de periode, waarvan wij vandaag 
de afsluiting markeren. Op 28 september 1958 zijn de eerste 
zeven fraters uitgezonden door Kardinaal Alfrink (waarvan frater 
Wim Janssen nog de enig levende is) en op 19 september 2017 
is de laatste frater (Hans Wennekes) vanuit Kenia op Schiphol 
voorgoed thuis gekomen. Een periode van 59 jaar, waarin veel 
is gebeurd, zowel in Kenia als hier in Nederland. Diverse zaken 
zullen vanmiddag de revue passeren. Het is fijn voor ons dat 
nagenoeg alle uitgenodigden vanmiddag bij ons zijn om deze 
mijlpaal te slaan!  
Op het programma ziet u staan dat we van enkele speciale gasten 
vanmiddag nog een woordje zullen horen, persoonlijk of via een 
door hen geschreven brief”. 
 
Na deze inleiding noemt frater Leo Ruitenberg namen van 
speciale gasten die bij deze Kenia-bijeenkomst aanwezig zijn, 
zoals o.m. “de Algemeen Overste van de Fraters van Tilburg, 
frater Lawrence Obiko, (hij was oud-leerling van onze mede-
broeder Jan Smit z.g.) en frater Benyamin, lid van het Generaal 
Bestuur van de Fraters van Tilburg. Ook Broeder Vincent Simonis 
van de Congregatie van O.L. Vrouw van 7 Smarten is uitgenodigd 
maar nog niet aanwezig. Fotograaf Rudo van Rooij en zijn echtgenote 
Lilian, mevrouw Margriet de Vries en mevrouw Ria van der Poel. 
Als gasten zijn hier ook onze oud-medebroeders Wim van de 
Kerkhof, Otto Groot, Bertus Gerritsen en Jan Hek, vergezeld 
van hun echtgenote; het is goed dat ze er zijn want zij delen door 
hun toenmalig werk mee in de verdiensten van deze historische 
periode.  
Uiteraard zitten hier ook niet alleen de meesten van de Nederlandse 
fraters, maar ook de manlijke en vrouwelijke huisgenoten van 
het Fraterhuis St.-Jozef.  
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En natuurlijk noem ik graag de namen van de mensen die een 
bijdrage hebben geleverd aan de organisatie van deze bijeenkomst, 
te weten: Pastor Hans Peters, Lineke en Willem van Wolferen 
als medewerkers van de versiergroep, Hélène van Rijswijk, 
teamleider zorg, onze coördinator Leo Zuiderwijk en ten slotte 
Marianne Vermeer, secretaris van het Bestuur RHN en mijn 
collega van de voorbereidingscommissie van deze middag.  
Het is slechts een kleine opsomming maar zo heeft u enig idee 
in welk gezelschap u zich vanmiddag bevindt”. 
 
“Jammer dat er ook enkele afmeldingen zijn”, vertelt frater 
Ruitenberg. “Het is spijtig dat we een afmelding ontvingen van 
mr. Leonardo Oloo. De heer Oloo is voor ons een belangrijke 
contactpersoon waar het gaat om de onderwijsinstellingen en 
sociale projecten in Kenia. Wij hadden de heer Oloo hier graag 
als eregast gezien. Hij was zeer vereerd met de uitnodiging en 
wilde graag komen. Vorige week heeft hij echter van het komen 
afgezien vanwege de grote sluimerende politieke spanningen 
rond de landelijke herverkiezingen. En bovendien zijn er 
familieomstandigheden waardoor hij liever thuis blijft. Hij stuurde 
ons wel zijn speech en deze zal straks aan u ter kennis worden 
gebracht.  
Verder is er bericht van verhindering van de heren van Mill Hill 
en van Annie en Ben Janssen. Wel aanwezig is Hans Burgman 
van het Pandipieri Straatkinderenproject in Kisumu.” 
 
Vervolgens wordt het programma even onderbroken om de 
serveersters gelegenheid te geven alle gasten een apéritiefje aan 
te bieden en daarna is er aandacht voor de speeches en de brieven 
die de belangrijkheid van deze mijlpaal onderstrepen.  
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Als eerste wordt de brief van Algemeen Overste Frater 
Venansius Edi Budi Santosa, voorgelezen door frater Leo 
Ruitenberg:    
 

“Ik ben de Nederlandse fraters dankbaar voor de prestaties, 
de loyaliteit en grote toewijding aan het werk dat is gedaan 
in Kenia”  

 Vrede voor ons allemaal, 
 Malang, 20 oktober 2017 

 
Beste Nederlandse medebroeders en alle gerespecteerde gasten, 
wij dienen God te danken dat u vandaag allemaal bijeen kunt zijn. 
U bent bijeen gekomen om het einde van het werk van de 
Nederlandse fraters in Kenia te markeren. 
59 Jaar werkten Nederlandse fraters in Kenia als missionaris. Op dit 
moment – nu frater Hans Wennekes teruggekeerd is naar Nederland – 
is de missie van de Nederlandse fraters in Kenia beëindigd. 
Ik ben namens de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve 
Vrouw van het Heilig Hart de Nederlandse fraters dankbaar voor 
al hun prestaties, royale loyaliteit en grote toewijding aan het 
werk dat is gedaan in Kenia.  
Dit einde betekent niet dat we ons niet meer de verdiensten en de 
toewijding van Nederlandse fraters aan de Keniaanse gemeenschap 
zullen herinneren. Iets wat zeker moet worden onderstreept is het 
voorbeeld van leiderschap dat Hans Wennekes heeft laten zien aan de 
Indonesische fraters in Kenia. Hopelijk zal – dat wat Hans Wennekes 
in Kenia heeft gedaan – een voorbeeld zijn voor de Indonesische 
medebroeders die nog in Kenia werken. 
Tenslotte hoop ik dat onze Nederlandse medebroeders en u allen 
die vandaag genodigd bent, vanuit welke hoedanigheid dan ook, 
uw steun zullen blijven geven, met name door uw gebeden voor 
de ontwikkeling en groei van de missie in Kenia. 
Op deze manier wil ik, nu u vandaag bijeen bent om het einde van 
de missie van Nederlandse fraters in Kenia te markeren, ondanks 
de grote afstand toch bij u zijn. 
Met vriendelijke groeten, 
Frater Venansius Edi Budi Santosa, Algemeen Overste. 
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Dan is het woord aan frater Wilfried van der Poll, Overste 
van het Religieus Huis Nederland – Fraters van Utrecht 
 

“De encycliek Fidei Donum van Paus Pius XII in 1957 
was een duidelijke oproep om missionarissen naar Afrika 
te sturen”  

 
Frater Wilfried van der Poll memoreert in zijn toespraak welke 
oorzaken hebben meegespeeld bij het kiezen van Kenia als ‘nieuw’ 
missiegebied voor de Nederlandse fraters. “Ik wil vanmiddag 
even stilstaan bij het begin van de missie in Kenia. Daar hoort 
een stukje geschiedenis bij die begint in 1928.  
De Nederlandse congregaties kenden in die tijd voornamelijk 
Indonesië als missiegebied en vanuit onze Congregatie zijn de 
eerste twee fraters in 1928 naar Indonesië vertrokken. Dat ging 
goed tot in de vijftiger jaren uitzending naar Indonesië niet meer 
mogelijk was door de veranderende politiek. De daar aanwezige 
fraters dienden van nationaliteit te veranderen als ze hun school-
werk wilden blijven doen anders was hun werk niet meer mogelijk. 
Het stagneren van het sturen van fraters naar Indonesië is zeker 
één van de redenen geweest om te gaan zoeken naar gebieden 
waar onze inzet nodig was en gewaardeerd zou worden. In 1957 
schreef Paus Pius XII zijn encycliek Fidei Donum (De gave van 
het geloof), waarin hij duidelijk opriep om missionarissen naar 
Afrika te sturen. Het moge duidelijk zijn dat besturen van 
congregaties in Nederland deze oproep van Zijne Heiligheid 
Paus XII niet zonder meer naast zich hebben neergelegd.  
Ons toenmalig hoofdbestuur heeft er uitgebreid aandacht aan 
besteed en met algemene stemmen is besloten om Afrika als 
nieuw missiegebied aan te merken. En nadat dit principebesluit 
was genomen, diende er nog een besluit te worden genomen 
over het land waar men medebroeders naar toe wilde zenden. 
Aanvragen waren er genoeg uit verschillende landen in Afrika. 
Dat het uiteindelijk Kenia is geworden, is mede veroorzaakt 
door het aanbod wat er kwam van Bisschop Mgr. Frederik Hall, 
Bisschop van Kisumu, een Mill-Hill-Father uit Engeland. Hij 
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bood de fraters aan om het Rural Training Centre (een plattelands 
ambachtsschool) in Mawego, West Kenia over te nemen.  
Kort na het publiceren van de circulaire en de informatie van de 
Bisschop van Kisumu werd bekend wie er van onze Congregatie 
als eerste missionarissen voor Kenia werden benoemd. Ik laat 
deze namen hier toch even klinken: frater Pontianus Schobre, 
frater Wim Janssen, frater Leonardo Jenster, frater Eloy Mullink, 
frater Marinus Fakkeldij, frater Romualdus Schrama en frater 
Bruno Peters. 
Bij het horen van deze namen zult u gemerkt hebben dat wij 
van de werkers van het eerste uur vandaag frater Wim Janssen 
in ons midden hebben. En u weet ook dat de aanleiding om 
deze middag te houden het feit is dat frater Hans Wennekes is 
gestopt als werker van  het laatste uur  in de wijngaard. 
Geheel naar Evangelisch gebruik geven we hen beiden één 
denarie. Waarmee ik wil zeggen dat we dankbaar zijn voor al 
die werkers in de wijngaard van Kenia van 1958 tot op de dag 
van vandaag! Naast de twee reeds genoemden zijn ook fraters 
Ton Oostveen, David Mullink en Paul Steverink onder ons. 
Helaas hebben we vorige week afscheid moeten nemen van 
frater Isidorus Nieland.  
 
Niet alleen hen willen we dankbaar zijn voor hun inzet, maar 
ook al degenen die hun bijdrage hebben geleverd. Daarbij denk 
ik niet alleen aan de medebroeders die hun leven binnen de 
fratersgemeenschap hebben voortgezet, maar ook aan hen die 
indertijd besloten hebben hun missionaire roeping voort te zetten 
buiten de kloostermuren, en de latere partners en geassocieerden 
die ons in de afgelopen jaren een helpende hand hebben 
toegestoken. 
Ik wens allen een vruchtbare middag toe waarin verhalen centraal 
staan, verhalen van toen, maar hopelijk ook verhalen van nu. 
We hebben elkaar nog veel te vertellen, neem er de tijd voor”, 
aldus frater Wilfried van der Poll. 
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Het schrijven van de heer Leonard Oloo  (voorgelezen door 
frater Leo Ruitenberg) 
 

“Deze dag doet me denken aan de prachtige groei en 
prestaties in Kenia toe te schrijven aan de heldhaftige en 
onzelfzuchtige inzet van missionarissen” 

 
“Vervuld van een gevoel van eer en dankbaarheid had ik op deze 
belangrijke dag hier als een begenadigd man persoonlijk moeten 
staan, maar vanwege bijzondere omstandigheden ben ik niet bij 
u”, zo begint de brief van de heer Leonard Oloo, en hij schrijft 
verder: “maar ontvang allen mijn vriendelijke en hartelijke 
gevoelens over de mogelijkheid deze te kunnen uitdrukken in 
dit korte schrijven. Dit is een dag waarop u als leden van de 
Congregatie van de Fraters van Utrecht bijeen bent gekomen 
om stil te staan bij het einde van het edele apostolische werk in 
Kenia van 59 jaar. Deze dag doet me denken aan de prachtige 
groei en prestaties die grotendeels toegeschreven dienen te worden 
aan de heldhaftige en onzelfzuchtige inzet van generaties van 
missionarissen, zoals u, die positief gereageerd hebben op de 
apostolische oproep. Dit feit wordt door iedereen erkend en dat is 
waarom ik, de gelukkige uitverkorene van dit wonderbaar avontuur 
van het werk van de Nederlandse fraters in Kenia, vreugdevol 
mijn diepe dank aan God uit bij deze officiële gelegenheid van 
terugkijken op het met succes volbrachte werk”. 
In zijn brief legt de heer Oloo uit wat er allemaal moest gebeuren 
om het onderwijs in Kenia te verbeteren en te optimaliseren. Zeker 
hebben politieke vernieuwingen in Kenia soms meegeholpen en 
soms tegengezeten om katholieke onderwijsinstellingen te kunnen 
starten. De heer Oloo zegt daarover in zijn brief:  
“Door aanmoediging van Bisschop Mgr. Maurice Otunga, die 
hulp zocht bij de missionarissen van Nederland om enkele 
middelbare scholen in het bisdom op te zetten en te runnen, zijn 
twee middelbare scholen gestart in de jaren 1961 en 1962 en wel 
de Kardinaal Utunga High School en de St. Joseph School in Rapogi, 
resp. van de fraters van Tilburg en van de fraters van Utrecht. 
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Ik was een van de allereerste leerlingen van de St. Joseph School 
in Rapogi om te worden ingeschreven in form.1 in 1962 en het 
was ook mijn eerste ontmoeting met de fraters van Utrecht die 
toen mijn leraren en opvoeders waren. De Nederlandse fraters 
deden het werk zonder te kijken wat het kostte om de fakkel van 
het onderwijs aan jonge mensen in deze regio door te geven. Ik heb 
veel geleerd van de manier van fraters hoe zij leven in gemeenschap, 
die uitgedrukt werd in toewijding en gebed. Door het mentorschap 
ben ik, wat ik nu ben. Ik ben gebleven als één van de voormalige 
studenten, die al bijna veertig jaar - in verschillende aspecten van 
het ontwikkelingswerk in Kenia - in contact is met de Congregatie.” 
 
Leonard Oloo uitte twee hartenwensen; 

Ik besef heel goed dat het Religieus Huis Nederland is verouderd 
en in aantal afneemt, maar dit moet er niet toe leiden dat uw 
bestuur stopt met contactpersonen aan te stellen en partnership 
met uw oude instellingen aan te houden in Kenia. U heeft een 
enorme erfenis in Kenia nagelaten. Denk aan de instellingen 
die u hebt gestart. De resultaten van deze instellingen zijn grote 
bijdragen aan de ontwikkeling van Kenia. Mawego Technical 
Institute zou bijvoorbeeld moeten worden verbonden met 
sommige Nederlandse Technische Instituten voor uitwisselings-
programma's en als bron voor tweedehands hulpmiddelen 
voor verschillende technische beroepen. 
 
St. Joseph School Rapogi is uitgegroeid tot een centrum van 
academische uitmuntendheid en dit leidde tot verbreding van 
de studentenpopulatie. Dit heeft druk gelegd op de directie 
en de oudervereniging voor extra bijdragen aan de kosten van 
meer klaslokalen, slaapzalen en andere essentiële behoeften 
voor de kwaliteit van het onderwijs. De school zou daarom 
af en toe uw bestuur moeten kunnen vragen om te helpen bij 
de financiering van sommige projecten en dat in partnerschap 
met de ouders. 
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De Indonesische fraters hebben als groep het voordeel om 
te werken in Kenia, omdat er een groep Afrikaanse fraters 
is bij de Congregatie van de fraters van Tilburg. Ze kunnen 
veel dingen “lenen en leren” van deze groep. Nooit bang zijn 
voor de opdracht: "Ga en maak leerlingen van alle volken". 

 
Ik waardeer en dank het bestuur van het Religieus Huis Nederland 
voor het uitkiezen van mij uit de vele Kenianen om deze belangrijke 
dag met u te delen, zij het in absentia!!” 
God zegene u allen, God brenge vrede voor Kenia nú. 
w.g. Leonard Oloo, Kenia. 
 
Verrassende woorden van frater Lawrence Obiko,  
Generaal Overste van de Fraters van Tilburg 
 

“Er zijn veel overeenkomsten en een goede langdurige 
band tussen de Fraters van Tilburg en de Fraters van 
Utrecht” 

 
Als frater Lawrence Obiko met zijn speech op papier achter de 
microfoon staat, is het eerste wat hij zegt: “Ik voel me vereerd 
hier aanwezig te zijn en u toe te spreken. Ik heb mijn toespraak 
in het Engels geschreven en ik heb hier de Nederlandse vertaling 
voor mij. Maar mijn Nederlands is niet zo goed en ik wil u graag 
toespreken in het Nederlands spontaan vanuit mijn hart. Daarom 
vraag ik uw begrip als mijn woorden niet helemaal in perfect 
Nederlands tot u komen.” 
Alle aanwezigen beantwoorden zijn vraag om begrip met een grote 
glimlach en fluisterende waardering voor zoveel bescheidenheid. 
Zijn openingswoorden zijn beslist niet in ‘krom’ Nederlands en 
als hij zijn speech vervolgt klinken de zinnen heel mooi en 
begrijpelijk met af en toe een buitenlands accent. We herhalen 
hierbij graag enkele delen uit zijn toespraak.  
“Staat u mij toe iets over mezelf te zeggen voordat ik iets vertel 
over mijn verbondenheid met de Fraters van Utrecht. Mijn naam 
is frater Lawrence Obiko. Ik ben geboren in het district Kisii dat 
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in het westelijke deel van Kenia ligt. Ik behoor tot de Congregatie 
van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, 
die in 1844 door Bisschop Joannes Zwijsen is gesticht. We zijn 
ook wel bekend als de Fraters van Tilburg. Ik ben in 2008 naar 
Nederland gekomen nadat ik was gekozen als lid van ons Generaal 
Bestuur. Sinds het Generaal Kapittel van 2014 ben ik Algemeen 
Overste van de Congregatie. Ik woon al negen jaar in Nederland. 
Zoals de namen al suggereren – de fraters van Utrecht en de 
fraters van Tilburg – fraters van Onze Lieve Vrouw van het 
Heilig Hart en fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van 
Barmhartigheid – zijn er veel overeenkomsten en is er een 
goede langdurige band tussen onze twee congregaties. Tussen 
1871 en 1873, aan het begin van uw Congregatie, werden drie 
van uw frater-kandidaten gevormd in het noviciaat van onze 
fraters van Tilburg. En vier van uw onderwijzers werden in 
dezelfde jaren getraind aan onze lerarenopleiding. Er was een 
zeer goede samenwerking tussen uw stichter Mgr. Andreas 
Schaepman en onze stichter Mgr. Joannes Zwijsen. Aangezien 
beide congregaties nauw betrokken waren bij het onderwijs 
hadden ze veel te delen en van elkaar te leren. Het is dan ook 
niet verwonderlijk, dat zowel de fraters van Utrecht als de 
fraters van Tilburg in 1958 naar een nieuwe missie in Kenia 
gingen. Zij zijn altijd op diverse terreinen nauw met elkaar 
blijven samenwerken op het gebied van katholiek onderwijs en 
in de vorming van jongeren, ook in andere landen.  
De eerste keer dat ik een frater van Onze Lieve Vrouw van het 
Heilig Hart ontmoette was in 1983. Ik was toen student aan de 
Cardinal Otunga School in Mosocho. Als student leerde ik de 
fraters van Utrecht kennen vanwege hun beroemde ‘Kibabii 
High School’ in Bungoma, een rivaal van de Cardinal Otunga 
High School, zowel op academisch vlak als in de sport. De 
directeur van de Kibabii High School, uw frater Jan Smit, en de 
directeur van de Cardinal Otunga High School, onze frater Innocent 
de Kok, waren goede vrienden van elkaar. Beiden stonden bekend 
om hun uitstekende management en discipline in hun scholen. 
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In het algemeen waren de fraters van Rapogi en de fraters van 
Mosocho, zoals ze bij de lokale bevolking bekend stonden, harde 
werkers en door de mensen zeer gewaardeerd. 
Ik ben er trots op dat ik het voorrecht heb gehad om een aantal 
fraters van Utrecht persoonlijk te leren kennen. Ik herinner me 
nog onze eerste ontmoeting. Ik was lid geworden van een 
roepingengroep, die door de fraters van Tilburg was opgericht. 
Er werd een aantal workshops en seminars georganiseerd voor 
jongemannen, die geïnteresseerd waren in het verdiepen van 
hun bijbelkennis en om iets meer te weten te komen over het 
religieuze leven. Eén van de fraters die de workshops en seminars 
faciliteerde was frater Carel van Swaaij, een frater van Utrecht 
die als een solide religieus op mij een diepe indruk maakte 
vanwege zijn aanpak en zijn persoonlijke manier van leven. Ik 
wil hier graag vermelden dat frater Carel van Swaaij in mijn 
persoonlijk leven én in ons CMM Vormingsprogramma een 
belangrijke rol heeft gespeeld. 
Als Keniaans staatsburger, die heel zeker zijn voordeel heeft 
gedaan met de genereuze en invloedrijke werken van de fraters 
van Utrecht, wil ik mijn dankbaarheid uitspreken voor wat u 
tijdens uw (bijna)-60-jaar-durende aanwezigheid voor de 
Keniaanse bevolking hebt betekend. Hoewel u uw daadwerkelijke 
aanwezigheid in Kenia hebt beëindigd, leeft uw geest voort. 
Wij zullen voor u blijven bidden, maar ook voor de nieuwe 
generatie fraters uit Indonesië, die de missie van de fraters van 
Utrecht hebben overgenomen. Mogen zij uw inspirerende vuur 
brandend houden.  
Dank u allen en wees gezegend.” 
 
 
Tot slot is de microfoon voor frater Hans Wennekes.  
Het moet zeker voor hem een bijzondere – wellicht emotionele – 
bijeenkomst zijn en we luisteren graag naar wat hij ons te zeggen 
heeft. 
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Toespraak van frater Hans Wennekes 
 

”Mijn vertrek uit Kenia is geen absoluut vertrek. Ik zal 
Nadirkonyen vanuit Nederland blijven steunen” 

 
“Ik ben gevraagd om een ‘woordje’ te zeggen, niet een verhaal 
of een verhandeling, dus een kort woordje van mij. 
Verschillende keren ben ik tijdens een verlof in Nederland 
gevraagd hoe lang ik het nog vol houd daar in die zandbak. 
Wanneer kom je terug? Dat waren vragen waar ik niet mee 
bezig was. Bij mij leefde wel de vraag hoe ik me het best kon 
inzetten als je niet zo jong meer bent. En dikwijls vroeg ik me 
ook af of het wel goed was om voorgoed terug te keren naar 
Nederland als je nog zo veel kunt betekenen voor de doelgroep 
waarvoor ik me had ingezet: de straatkinderen van Lodwar, 
Turkana. De kinderen, maar ook de staf en het bestuur van 
Nadirkonyen maakten het erg moeilijk voor mij om te beslissen. 
Wat te doen als ze steeds zeiden dat ik nog zo nodig was en er 
nog zo ”jong” uitzag. Terwijl ze me ook Mzee (Ouwe man) 
noemden…..  
Vooral het wegvallen van sponsors in Turkana eind 2015 maakte 
het doorgaan zwaar. Ook Nadirkonyen werd hier door getroffen. 
De levensvatbaarheid van verschillende programma’s werd 
onderuit gehaald en enkele programma’s moesten worden 
opgeheven. Die moeilijke situatie bracht bij mij de vraag: mag 
ik wel vertrekken? Want….. als je eenmaal een straatkind bent, 
24 uur op straat leeft en geen toekomst meer hebt, ook al ben je 
pas 10 of 11 jaar, dan is het leven niet waard geleefd te worden. 
En als er dan toch door Nadirkonyen een kans wordt geboden, 
omdat je daar onderwijs kunt volgen zodat je leven meer waard 
wordt te leven, dan moet Nadirkonyen ook kunnen garanderen 
dat je een eindstreep kunt halen. 
Mijn vertrek is dan ook geen absoluut vertrek. Ik heb me voorge-
nomen Nadirkonyen vanuit Nederland te blijven steunen en me 
in te zetten om financiële steun te vinden voor de voortgang van 
Nadirkonyen. Tevens blijf ik toezicht houden op het financiële 
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beleid. Ieder kwartaal stuurt frater Alexius het financiële 
overzicht naar me op en ook het auditorsreport dat ik vorige 
week ontving. 
Nadirkonyen is een project dat iedereen aanspreekt en door 
iedereen erg wordt gewaardeerd. Wij hebben vaak voor enkele 
weken of maanden vrijwilligers uit Nederland gehad die met 
ons meewerkten en vooral nieuwe spelletjes introduceerden. 
Als hun tijd om was, was het altijd erg emotioneel van beide 
kanten. De kinderen zongen dan voor het afscheid een paar 
liedjes waaronder “Departure is so painful”. Dat deden ze nu 
ook voor Ria van der Poel en mij en dat voelde zo intens. Ik 
denk dat de meesten van jullie, Kenia-gangers, dit ook wel 
ervaren hebben bij het vertrek uit Kenia. Voor mij was het 
intens om na 26 jaar werken aan een zelfde project en voor 
dezelfde doelgroep afscheid te nemen”. 
 
Enigszins geëmotioneerd vertelt Hans verder dat hij dat afscheid 
op veel dagen en veel plekken heeft beleefd.  
“Er was een afscheidsfeestje georganiseerd voor alle kinderen 
die op het centrum wonen en alle stafleden. Dat afscheid 
hebben we gehouden bij Eliye Spring, een mooie plek aan het 
Turkana-meer ongeveer 60 km van Lodwar, en toch waren de 
meeste kinderen daar nog nooit geweest. Hun watervrees was 
snel over!  
Ook het bisdom organiseerde een afscheidsavond waar de meeste 
religieuzen en priesters die in Lodwar wonen acte de préséance 
gaven. Er werd me beloofd (nadat ik wat kritiek geuit had) dat 
het bisdom meer actief betrokken zou worden op het straat-
kinderenprogramma. En….. een eerste donatie is reeds gegeven 
in de vorm van 25 zakken mais. Waar een afscheid al niet goed 
voor is!  
Verder organiseerde de parochie ook een afscheidsavondje en zo 
werd het meer en meer voelbaar voor mij dat ik ging vertrekken. 
Toch was dat met gemengde gevoelens maar de beslissing was 
genomen en naar mijn gevoel was er geen weg terug meer. 
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Als laatste Nederlandse frater in Kenia heb ik het stokje over-
gedragen aan de Indonesische fraters.  
Er zijn nu drie Indonesische fraters in Lodwar, onze enige plek 
in Kenia. Het is niet de beste plek om er te zijn en om naar 
uitbreiding uit te kijken. Toch is er door de Bisschop en andere 
overheden een sterk beroep gedaan op de Congregatie om meer 
fraters beschikbaar te stellen. Het kapittel moet zich daar in 2018 
over buigen.  
De Indonesische fraters die in Lodwar hebben gewerkt en naar 
Indonesië zijn teruggekeerd hebben hun medefraters geen 
positieve indruk gegeven over de missie in Lodwar. Het klimaat, 
de cultuur, het aantal werkuren, de voeding, de ontspanning, de 
taal enz. was voor hen zwaar en niet aantrekkelijk. We moeten 
dus hopen dat alles zich ten goede zal keren. 
 
Nu ik eenmaal hier in Nederland terug ben, hoop ik me spoedig 
te kunnen inburgeren en me ergens nuttig te kunnen maken.  
Eén van de dingen die ik zeker wil gaan doen is me inzetten om 
fondsen los te peuteren voor de voortgang van de missie in 
Lodwar en speciaal voor de straatkinderen daar.” 
 
Het is even stil als Hans Wennekes zijn toespraak met deze 
woorden afsluit. Zijn betoog maakt veel indruk en er worden al 
vragen gesteld van aanwezigen welke mogelijkheden er zijn om 
hem te steunen in zijn doel om veel mensen in Nederland warm 
te maken voor financiële bijdragen aan ‘zijn’ Nadirkonyen.  
 
Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat er binnen en buiten 
de Congregatie regelmatig nieuwsberichten worden gegeven 
over de voortgang van Nadirkonyen en de straatkinderen van 
Lodwar. Zo’n mooi en zinvol doel is waard om te blijven 
voortgaan! 
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“Verbeelding”, een audio-visuele presentatie van onze  
vriend-fotograaf Rudo van Rooij 
Om de gedachten en gevoelens van de aanwezigen weer even 
op een andere boeg te zetten, volgt er een korte pauze waarin de 
serveersters rondgaan met een aperitiefje.  
Tegelijk kondigt frater Leo Ruitenberg aan dat er een audiovisuele 
presentatie zal worden vertoond. 
Rudo vertelt hierover, dat in de parochiekerk van Bladel, waar 
hij geboren en getogen is en nog woont, de Zeven Werken van 
Barmhartigheid geschilderd zijn. Zijn hele leven intrigeren die 
schilderingen hem al. Ze riepen bij hem de vraag op: waren die 
alleen voor vroeger of gelden die ook nu nog….?  
Naast een foto van de schildering van toen, plaatste hij een 
situatie van nu. Eindgedachte: het doen van de zeven werken 
van barmhartigheid zijn voor alle generaties geldend. Iedereen 
heeft daarin zijn eigen missie naar gelang zijn/haar eigen 
omstandigheden. De betekenis van de taferelen is ook in onze 
tijd nog hoogst actueel. Daarom heb ik ze maar eens wat 
dichterbij gehaald.      
 
Een attentie voor iedereen: een linnen schoudertas en een 
boekje 
Na het vertonen van de prachtige beeldenimpressie van Rudo 
van Rooij is er even tijd om de glazen te vullen en dan vraagt 
frater Ruitenberg de aandacht voor een laatste mededeling: 
“Beste mensen, we zijn nu bijna aan het eind gekomen van 
deze middag, waarin wij bij elkaar waren om het einde van het 
werken van Nederlandse fraters in Kenia te markeren. We hebben 
met elkaar op een heel bijzondere manier een tijdperk afgesloten 
van 59 jaar. Een historisch tijdperk waarin onze Nederlandse 
medebroeders, samen met anderen, hun inzet en krachten hebben 
aangewend om als missionaris te werken in Kenia. Zoals ik aan 
het begin van deze bijeenkomst zei, is er in die 59 jaar veel 
gebeurd en daarvan hebben we vanmiddag het een en ander 
gehoord en op de foto-expositie kunnen zien.  
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Als afsluiting van deze bijeenkomst staat er zo meteen nog een 
koud buffet voor ons klaar in de huiskamer-recreatiezaal, maar 
voordat we daar naar toe gaan willen we u graag een attentie als 
aandenken aan deze bijzondere middag meegeven. Wij hebben 
namelijk voor u allemaal een linnen tasje laten maken met opdruk 
van de namen van plaatsen waar de projecten en de scholen met 
succes zijn gerealiseerd. Er is een speciale reden waarom wij 
juist een linnen tas voor u lieten maken en dat is het feit, dat 
plastictasjes - in welke vorm of maat dan ook - absoluut verboden 
zijn in Kenia. Dat totale verbod op plastictasjes is zo sterk dat 
men zelfs het risico loopt een zware boete te krijgen als je op 
straat met een plastictas wordt gezien. Vandaar deze linnen 
uitvoering.”  
“In elk tasje dat nu wordt rondgedeeld zit nòg een attentie en 
dat is een boekje dat we u graag meegeven als herinnering aan 
deze dag. Het is een boekje met interessante informatie en 
foto’s om thuis te bekijken en te lezen over de oprichting en de 
ontwikkeling van projecten en scholen in de plaatsen Mawego, 
Rapogi, Kisumu en Lodwar. Zeer bijzonder is de informatie die 
wordt gegeven op pagina 22 t/m 24. Hier staat een brief afgedrukt 
van Broeder Leonard Akwir Agunda van de Congregatie Brothers 
of Our Lady of Perpetual Help, waarin hij schrijft over de 
oprichting van deze nieuwe Congregatie van jonge broeders in 
Kenia door de Aartsbisschop van Kisumu. We lezen dat er 
momenteel vijftien geprofeste broeders zijn en veel broeders met 
tijdelijke geloften. Broeder Leonard schetst met zijn brief een 
zeer hoopvol toekomstbeeld. De cijfers zijn een momentweergave 
van september 2017 en we zullen vanuit Nederland zeker ons 
best doen om via onze contacten in Kenia regelmatig op de 
hoogte te worden gehouden van het leven en werken van deze 
Congregatie en de jonge broeders in Kisumu.” 
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En als slot: tijd voor een hapje, tijd voor gezelligheid 
Als iedereen het linnentasje heeft ontvangen worden we uitgenodigd 
naar het buffet te gaan. Tijd voor een hapje en vooral tijd voor 
elkaar en gezelligheid. In een bijna feestelijke stemming kiest 
iedereen een plek en op een seintje van frater Leo Ruitenberg 
gaan de gasten in kleinere groepjes naar de lange tafels waar de 
heerlijkste gerechten staan en waar iedereen zijn eigen keus kan 
maken uit de mooi opgemaakte schalen met lekkernijen. Enthousiast 
worden borden vol geschept en het ‘lekker zeg! Wat een geweldig 
buffet’ is niet van de lucht. Iedereen geniet! Dat is het prettige 
van een buffet; je kunt kiezen wat en hoeveel je wilt eten. Wil je 
nog een keer opscheppen of wil je met de volgende portie 
aanschuiven bij andere vrienden? Dat kan bij een buffet. Lekker 
eten en praten in een ontspannen sfeer. Het past helemaal bij 
een gedenkwaardig slot van een gedenkwaardige middag! 
Mensen zoeken elkaar op om dat uitgestelde praatje te maken 
en herinneringen op te halen. Het is als een reünie. 
 
Deze bijzondere bijeenkomst heeft veel mensen diep geraakt, 
zeker bij de fraters en anderen die het werk in Kenia kennen, 
maar ook degenen die niet zo bekend zijn met Kenia voelen 
bewondering en dank voor zoveel goed werk in een wereld met 
mensen en kinderen die deze hulp nodig hebben en verdienen. 
Deze middag was een afsluiting van een tijdperk, maar deze 
afsluiting houdt beslist niet in dat er een einde aan het missiewerk 
in Kenia is gekomen. Het ontwikkelingswerk in Kenia wordt 
voortgezet en zal doorgaan. Dat vlammetje zal ook blijven branden 
in de harten van iedereen die op deze middag aanwezig was!  
 
Met een groot compliment en veel dank aan allen die hebben 
meegewerkt aan de uitstekende voorbereiding en perfecte 
uitvoering van deze indrukwekkende bijeenkomst als afsluiting 
van 59 jaar werken van Nederlandse fraters in Kenia.  
 

Petra de Landmeter 
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