
 

Samen sta je sterk 
Vrouwen helpen elkaar 
 

Wat doe je als je het in je eentje niet redt? Dan zoek je hulp. Dat doen de vrouwen in Kenia 
ook. Veel van hen gaan bij een vrouwengroep waarmee ze samen op het land werken en de 
opbrengst eerlijk verdelen. Op deze manier is er genoeg te eten voor het hele gezin en blijft 
er zelfs geld over. 
 
Kenia is een land in Oost-Afrika. Het is veertien maal zo groot als Nederland. En er wonen 31 
miljoen mensen. Het grootste deel van de Keniaanse bevolking woont op het platteland. De 
mensen leven van visserij, akkerbouw of veeteelt. Op kleine stukjes land verbouwen ze 
gewassen voor eigen gebruik, zoals: maïs, bonen en wat groenten.  

Het gaat op een manier die al eeuwenoud is, zonder machines. De vrouwen doen het 
meeste werk. Ze proberen genoeg voedsel te verbouwen om hun gezin het hele jaar te 
kunnen voeden. Maar vaak lukt dat niet, omdat de opbrengsten zo laag zijn. 

Steeds meer Keniaanse vrouwen verenigen zich daarom in vrouwengroepen zoals deze. Het 
doel van zo'n groep is de situatie van de vrouwen en hun families te verbeteren. Leden van 
de groep verbouwen samen fruit en groenten, en verdelen dan de oogst.  

Ze hebben ook kippen die voor eieren zorgen. En soms - als ze aan een koe kunnen komen - 
beginnen ze een veestapel. Deze groep heeft óók bijenkasten op het landje. De honing, 
groenten, fruit en eieren die de vrouwen niet nodig hebben voor hun eigen familie, 
verkopen ze op de markt. Het geld dat dat oplevert gaat naar een spaarrekening.  

Ook mannen mogen lid worden van een vrouwengroep, op voorwaarde dat ze meewerken 
op het land. Samen verdienen ze zoveel dat er zelfs geld overblijft om weeskinderen te 
helpen, en oude mensen. Vrouwengroepen als deze zijn een groot succes. Het levert de 
vrouwen een eigen inkomen op en daardoor groeit hun zelfvertrouwen. 


