
REPORT Z KENI 
Jitka a Bára se na začátku srpna vydaly společně do Keni. Hlavním cílem byly projekty, které 
jsou již v běhu a také plánování nových projektů 

 
Celá výprava začala v Nairobi. Navštívily jsme s Jitkou jako 
první centrum pro děti ve slumu Ngando, kde jsme strávily krásný 
den. Děti mají v Keni právě prázdniny, ale centra jsou stále 
otevřená pro děti, které chtějí přijít ať už si zopakovat učivo nebo 
si zahrát hry s ostatními dětmi. 
 
 
 
Následovala schůzka Fair Kenya v Central parku, kde byla hojná 
účast 15 členů. Proběhlo formální představení, úvod do projektů, 
naše plány během pobytu v Keni, plány Fair do budoucna, poté 
rozcvička pro osvěžení mysli a všeobecné klábosení. Hned jsme 
naplánovali další schůzku na konec našeho pobytu, abychom se 
ještě před odjezdem se všemi viděli  a podělili se o naše úspěchy. 
 

V našich plánech nemohla chybět ani návštěva českého velvyslanectví v Keni. To jsme ještě 
netušili, že díky utahování opasků přijdeme o jediné české velvyslanectví ve východní Africe 
a tudíž to byla naše poslední návštěva českého velvyslanectví v Keni. Paní Fuchsová nás 
velmi vřele přivítala, i když jsme měli hodinové zpoždění díky zácpě a dlouhému hledání toho 
správného vozu ve změti autobusů a matatu na nádraží. 
 
Náš program jsme prokládaly neustálými schůzkami s Henrym a Abelem jakožto hlavními 
koordinátory Fair Kenya. Nenechaly jsme je chvilku v klidu a snažili jsme se využít veškeré 
volné chvilky, abychom s nimi mohli probrat vše důležité. 
Abel a Gardwell byli našimi průvodci po Nairobi a doprovázeli nás na všechny schůzky, které 
jsme měli ohledně mikrofinancí s organizacemi působícími v Keni.  

 
S Jitkou jsme se vypravily do Nairobi National Park, abychom 
dopřály trochu oddechu Abelovi a Henrymu a také nám. 
Vypadalo to tam podobně jako u nás v Praze v ZOO, ale s tím 
rozdílem, že tady bych na rodinnou vstupenku musela obětovat 
celý svůj měsíční plat. Po krásné relaxaci přišla studená sprcha 
v podobě Masai Market v centru Nairobi. Asi takhle se musí 
cítit člověk pod lavinou, kdy neví, kde je nahoře, kde dole a 
ani není vidět světlo. Sesypal se na nás snad všichni lidé z trhu 

ve snaze namluvit nám, že vypadáme jako jejich bratr, nebo sestra v lepším případě, a že 
právě a jedině oni nám dají zaručené tu nejlepší cenu na trhu. Utekly jsme jen s velkou 
námahou.  
 

Po týdnu v Nairobi jsme se vydaly vstříc klidnému venkovu 
do městečka jménem Webuye v západní provincii. Tady nás 
po dlouhé osmi hodinové cestě přivítala Henryho rodina, u 
které jsme složily hlavu na následující týden. Plán byl jasný – 
zařídit vše ohledně nového projektu mikrofinancí a rozšíření 
projektu Watoto kwa Watoto na venkov. Lidé na venkově 
jsou úžasně milí a přátelští a proto nám šlo vše od ruky. 



Navštívily jsme veškeré projekty, které Fair v tomto kraji má a neustále schůzovali kvůli 
dvěma novým projektům. Největší radost jsme měli z projektu pro místní děti. Fair Kenya 
podpořila místní komunitu lidí, aby si mohli pronajmout pole a vypěstovat na něm kukuřici a 
fazole. Nyní z toho vaří oběd 41 dětem, jejichž rodiny si nemohou jídlo dovolit a část sklizně 
prodali a svoje pole rozšířili. Tady bude radost začít projekt mikrofinancí. 

 
 
 
Vše se ve Webuye podařilo. Přežili jsme dokonce ochutnávku 
tradičního keňského kvašeného piva jménem „busa“ i šváby 
na záchodě, kterým jsme po týdnu neustálého velmi blízkého 
očního kontaktu, začaly i dávat jména.   
 
 

 
 
 

Přiblížil se konec našeho pobytu na venkově a my se se všemi 
museli ač nerady rozloučit. V tu chvíli jsme se s Jitkou vydaly 
vstříc novému dobrodružství, a to cesty do české nemocnice 
ve vesničce jménem Itibo, ač jsme vůbec netušily, kde přesně 
vesnička leží a jak přesně se tam dostaneme. A jelikož 
s mapou to umí každý, tak jsme jí pro jistotu ani neměly. Po 
osmi hodinách cesty, kdy jsme jely autobusem, autem, 
matatem, dalších matatem a na motorce, byla nemocnice pro 
nás naprostá oáza. Aleš Bárta nás velmi vstřícně přívítal, 

nabídl nám postel, sprchu a výtečnou čočkovou polévku. Nemocnice v Itibu je nádherný 
komplex, kde mohou místní lidé získat lékařskou péči. Aleš se o nás staral jako o vlastní, ale 
bohužel jsme musely druhý den vyrazit směr Nairobi, kde už na nás čekali naši koordinátoři. 
Ještě jsme s Alešem naplánovali výstavu s tématem Streetkids na příští rok, kdy plánuje 
otevření nového pavilonu.  
 

Další den byl věnován projektu Watoto kwa Watoto, kdy 
jsme s Jitkou a Gardwellem strávili půl dne v centru Havilla 
a Marta s dětmi, které kreslily mapu Keni s provinciemi. Za 
pomoci učitelů vznikly krásné skládačky, které už jsou na 
cestě do pražské školy, kde si děti budou moc mapky složit. 
Následovaly návštěvy ostatních center, kde Jitka se všemi 
plánovala rozšíření a propojení projektu Watoto kwa Watoto 
(Děti dětem). Já jsem mezitím ještě plánovala mikrofinance 
a nový projekt, jehož návrh vznikl až v Keni, a to 

rekvalifikační kurzy výroby šperků, oblečení a různých výrobků, které se poté budou 
prodávat. 
 
 

 
Posledním bodem našeho programu byla schůzka Fair 
Kenya, kde jsme shrnuli veškeré výstupy, vše naplánovali 
a dodali si chuť do práce. 



Nyní už nám nezbývá nic jiného než se těšit na další cestu do Keni - na africký rytmus života, 
na vřelé úsměvy a pozdravy ze všech stran, keňské koordinátory, skvělou kuchyni a keňské 
pivo. Máme se od Keňanů ještě hodně co učit – HAKUNA MATATA  


