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nieuwsbrief mei 2017

Colofon:
Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van: Stichting Gelijke Kansen  
Kindertehuizen Kenia
Waardhuizen 27 
4287 LP Waardhuizen

Opmaak: CreaTekst
Redactie: Yvonne van Haastrecht 
en Elly van Maurik
Inleveren kopij bijvoorkeur via 
email: info@gelijkekansen.org

Een donatie altijd van 
harte welkom.

U kunt hiervoor een  
bedrag overmaken naar: 

IBAN: 
NL96RABO0103484620 
BIC 
RABONL2U 

t.n.v. Kenia Stichting 
Gelijke Kansen 

Zonder uw hulp is  

er geen voedsel, levens- 

onderhoud nummer 1 

voor de kinderen. 

Beste donateurs, gulle gevers en medewerkers van bedrijven die ons 
sponsoren of gesponsord hebben,

Het belooft in alle opzichten een moeilijk jaar te worden voor Kenia en onze beide 
projecten in Nairobi en Mombasa, St.Dorcas en Child Support.
 
De droogte in de Hoorn van Afrika heeft al tot een humanitaire crisis geleid van 
ongekende proporties met miljoenen mensen op drift, zo ook in Kenia. De totale 
bevolking in Kenia bedraagt op dit moment zo’n 44 miljoen mensen, waarvan aan het 
begin van 2017 zo’n 2.7 miljoen mensen in acute nood verkeren door de aanhoudende 
droogte en tegenvallende oogsten. Hoewel het gegeven dat de grootste nood in het 
Noorden en Oosten van het land is, wordt de impact hiervan gevoeld door de gehele 
bevolking. Scherpe prijsstijgingen van basisvoedsel en algemene waterschaarste 
brengen grote problemen met zich mee.
 
Vooral de zwakkere groepen in de samenleving, de armen, de kinderen, vluchtelingen 
en mensen die hiervoor wellicht nog net konden rondkomen zullen het enorm zwaar 
te verduren hebben in hun dagelijkse strijd om letterlijk te overleven. Er worden 
al vergelijkingen getrokken met de laatste grote droogte in 2011 en de algemene 
verwachting is dat de gevolgen hetzelfde of nog erger zullen zijn. Ook de verwachte 
regenhoeveelheid voor het komende regenseizoen, dat elk jaar rond mei/juni 
gewoonlijk begint,voorspelt helaas ook al niet veel goeds.
 

Verkiezingen augustus 2017
Hoewel Kenia een grote regionale speler blijft voor handel en economie, maakt het 
land zich daarnaast ook op voor de volgende algemene verkiezingen, die gepland 
zijn voor augustus 2017. Dit wordt nu al gevoeld in het bedrijfsleven. Aanpak van de 
wijd verspreide corruptie staat weer politiek hoog genoteerd, maar intussen komt 
er geen einde aan de financiële en politieke schandalen, hiervan is het schandaal 
van de banken vorig jaar een duidelijk voorbeeld. Onze stichting is dit gelukkig 
bespaard gebleven door alleen internationaal gerenommeerde banken voor ons 
betalingsverkeer te gebruiken, zodat iedere donatie ook daadwerkelijk in maandelijkse 
steun omgezet kon worden. Laten we hopen dat de aanstaande verkiezingen 
vreedzaam zullen verlopen, wat in Kenia helaas niet altijd een garantie is.
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basisschool 2011

 
Een belangrijk punt is de hoge bevolkingsgroei, waarbij geschat wordt dat in de komende 20 jaar de 
bevolking bijna zal verdubbelen met 75% van de bevolking onder de 25 jaar. Dit betekent natuurlijk een 
verdere druk op de al heel schaars geworden arbeidsmarkt voor de jongeren. Onvoldoende geschikt 
land om de extra monden te voeden. Gebrek aan scholing en andere productie middelen. Het is tegen 
deze achtergrond dat we dit jaar alle zeilen bij zullen moeten zetten om de ongeveer 185 kinderen en 
personeel in onze beide projecten blijvend te ondersteunen om dit jaar en de komende jaren goed door 
te komen. Onze kinderen verdienen deze gelijke kansen!

Verslag Child Support, Mombasa
Het gaat goed met de leerlingen, de ouders en de leerkrachten in Mombasa. 
Mevrouw Metrine (leerkracht), die onlangs bevallen is, en haar baby maken het goed. Ze zal haar werk 
volgend semester weer hervatten. Het schoolplein kleurt groen vanwege de bomen die in volle bloei 
staan (zie foto’s). Het tekort aan water blijft een uitdaging en een probleem, maar gelukkig kan men zich 
redden met de beschikbare hulpbronnen. Er is helaas nog steeds een tekort aan boeken, maar het tekort 
aan voedsel is veel nijpender. De voedselprijzen zijn enorm gestegen vanwege de aanhoudende droogte 
en mislukte oogst en het is te hopen dat binnen afzienbare tijd de situatie zal verbeteren. 
Er heeft een terugloop plaatsgevonden van het aantal leerlingen. Dit heeft te maken met het feit dat 
alles duurder wordt en de mensen in Kenia moeite hebben om hun hoofd boven water te houden. Op dit 
moment worden er totaal 50 leerlingen in Child Support opgevangen. 

GROEP JONGENS MEISJES TOTAAL
KG 1 4 6 10
KG2 5 2 7
KG3 2 2 4
STD 1 4 3 7
STD 2 5 4 9
STD 3 3 6 9
STD 4 1 3 4
TOTAAL 24 26 50
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Opleiding Lilian Lisanza
Lilian Lisanza mag aan haar lang gekoesterde wens beginnen. Het bestuur 
heeft haar groen licht gegeven, zodat zij in april kan starten met haar 
opleiding voor het behalen van het CECDE Certificate aan het Shanzu 
Teachers Training College in Mombasa.

Net als bij Selpher Mbone vindt het bestuur het belangrijk om studie van 
aankomende of zittende leerkrachten te stimuleren vanuit gereserveerd geld 
uit het studiefonds. En middels een overeenkomst zullen we enkele afspraken 
vastleggen die het doel van deze studiebeurs, namelijk de continuïteit en 
betrokkenheid van in dit geval Lilian aan Child Support, waarborgen. Zo 
zal met haar ook afgesproken worden dat zij na haar studie, net als Mbone 
Selpher, op vrijwillige basis voor bepaalde tijd blijft lesgeven aan de kinderen 
van Child Support als tegenprestatie. 

Het team van Child Support bedankt het bestuur voor alles wat zij tot nu toe 
voor de kinderen, ouders en het team van Child Support hebben gedaan

Eerste dag naar College! Succes Lilian!

Afronden studie Mbone Selpher
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de Stichting de opleiding 
tot leerkracht van onze oud leerling Mbone Selpher sponsort. Zij is nu bezig 
aan haar laatste termijn en hoopt in september klaar te zijn met haar studie. 
Zoals met haar afgesproken is zal zij dan als tegenprestatie nog een jaar 
als vrijwilligster blijven lesgeven aan de kinderen van St. Dorcas in Nairobi. 
Regelmatig krijgen wij mailbrieven van haar waarin zij ons op de hoogte houdt 
van haar vorderingen. Ze is de Stichting erg dankbaar dat ze deze kans gekregen 
heeft en doet haar uiterste best om haar studie zo goed mogelijk af te ronden. 
Ze werkt hard en bedankt iedereen voor de steun die ze haar gegeven hebben 
en hoopt dat we erg trots op haar zijn. 
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Verslag St. Dorcas, Nairobi 
 
De eerste 3 maanden zijn , in vergelijking met andere 
jaren, voor St. Dorcas moeizamer verlopen. De grootste 
uitdaging betrof het verkrijgen van genoeg voedsel, water 
en andere essentiële benodigdheden. De oorzaak hiervoor 
heeft u in de inleiding van deze Nieuwsbrief kunnen lezen. 
De hulp van de Stichting, maar ook van de Stichting Lift 
the Children en een aantal lokale weldoeners hebben 
ervoor gezorgd dat de moeilijke situatie beheersbaar bleef. 
Helaas kwam het toch voor dat er maaltijden overgeslagen 
moesten worden en de kinderen zich hierdoor moeilijk 
konden concentreren gedurende de lessen op school. De 
voedselaankoop, door de steeds maar stijgende prijzen, 
is minder geworden vergeleken met de hoeveelheid 
die men gewend was in te kopen. Ook één van de 
lokale weldoeners, die ervoor zorgde dat de kinderen 
3 rijstmaaltijden per week kregen, was niet langer in de 
positie om dit vol te houden door tegenvallende zakelijke 
inkomsten. 
 

Examens
Dit jaar staan er 35 kandidaten geregistreerd voor 
het examen. Twintig kandidaten voor de middelbare 
school en 15 kandidaten voor het eindexamens basis 
onderwijs. Zoals u in voorgaande Nieuwsbrieven al 
gelezen hebt, heeft St. Dorcas nu de bevoegdheid om zelf 
praktijkexamens af te nemen vanwege de aanwezigheid 
van een ingericht laboratoriumlokaal. Dit betekent 
voor onze examenkandidaten een vermindering van de 
examenkosten en extra inkomsten van examenkandidaten 
van buitenaf. 
Ook dit jaar heeft de Stichting weer examengeld 
overgemaakt naar St. Dorcas om onze leerlingen de 
gelegenheid te geven examen te doen en daardoor meer 
mogelijkheden te verkrijgen op de arbeidsmarkt. 

Water
Helaas droogde de waterput door de aanhoudende 
droogte op. Sinds februari kampt men met een ernstig 
tekort aan water. Een waterpomp, gekocht door 
vrijwilligers, bracht wat verlichting en hierdoor was er weer 
drinkwater beschikbaar. Maar water om te wassen en te 
baden is niet voorhanden. Men moet water kopen om 
de kinderen de gelegenheid te geven zich te wassen. Een 
weldoenster geeft 200 liter water dagelijks aan St. Dorcas. 
Onze hartelijk dank hiervoor!

 Examenkandidaten 2017
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Brandhout
Mrs. Lucy Wairimu, manager van One Touch, One Life, 
werkt bij een bouwbedrijf en heeft, na een gesprek met 
de directeur van het bedrijf, ervoor gezorgd dat St. Dorcas 
tot juni dit jaar brandhout krijgt om op te koken. Hierdoor 
bespaart men veel geld en dit bedrag kan dan weer gebruikt 
worden voor de aankoop van voedsel. 

Riolering
St. Dorcas is nog niet aangesloten op de riolering. Als het 
benodigde geld hiervoor beschikbaar is kan het afvalwater 
op verantwoorde wijze afgevoerd worden en komt dat de 
hygiëne ten goede. Maar dan moet er eerst meer zekerheid 
zijn over de toekomstige huisvesting van St. Dorcas.

Geldinzameling voor aankoop grond
Zoals u in voorgaande Nieuwsbrieven hebt kunnen lezen 
loopt de pachtovereenkomst van de grond waar St. Dorcas 
op gebouwd is tot eind 2017. Als deze overeenkomst niet 
verlengd wordt, zullen wij helaas met de demontabele 
gebouwen moeten verhuizen naar een ander stuk grond. 
In Nairobi wordt de grond steeds duurder, dus ziet het er 
naar uit dat we in de zeer nabije toekomst naar een plekje 
buiten Nairobi moeten gaan omkijken. Zowel het team van 
St. Dorcas als het bestuur van de Stichting zijn hard bezig 
om fondsen te werven. Pas als we genoeg geld hebben 
om elders grond aan te kopen, kunnen we de gebouwen 
demonteren en verhuizen. 

Uitdagingen
De grootste uitdaging op dit moment is het te eten 
blijven geven van de kinderen nu de voedselprijzen 
enorm gestegen zijn en daar in de naaste toekomst geen 
verandering in te verwachten is. Ook het tekort aan water 
vormt een groot probleem nu de waterput opgedroogd is. 

Een van de klaslokalen, momenteel examenhal Madame Selpher met kinderen

Ingebouwd door appartementen
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De onzekerheid over het voortbestaan van St. Dorcas op de plek waar de gebouwen nu gesitueerd 
zijn baart ook grote zorgen. Ook al zouden de erfgenamen van de landlord besluiten dat de 
pachtovereenkomst verlengd wordt, daarmee is de zekerheid van het bestaansrecht van St. Dorcas nog 
niet veilig gesteld. Voor de toekomst zou het beter zijn als er grond aangekocht kon worden waarop 
St. Dorcas herbouwd en eventueel uitgebreid kan worden. Vandaar dat het bestuur bezig is met het 
zoeken naar grote sponsoren uit het bedrijfsleven. Deze zakenmensen zouden eventueel bereid zijn om 
onze Stichting te ondersteunen en met name bij zo’n groot project als het aankopen van grond zou dat 
geweldig zijn. Echter, als we onze Stichting onder hun aandacht brengen krijgen we steevast de vraag: 
”Waar is jullie business plan”? En terecht, mensen willen best investeren in een goed doel, maar willen ook 
zekerheid omtrent het geld dat ze daarin investeren. Vandaar onze oproep naar beide projecten om een 
uitgebreide vragenlijst in te vullen, waarmee wij ons beleid financieel kunnen onderbouwen. Het heeft 
even geduurd, maar gelukkig krijgen we nu alle informatie die nodig is om een businessplan op te stellen 
en kunnen we binnen afzienbare tijd dit plan gaan presenteren aan geïnteresseerde particulieren en 
bedrijven. 

Willen wij als kleine Stichting ons belangrijke werk voor beide projecten blijven doen, dan zullen we 
ondanks de trouwe steun van een vaste groep van donateurs, scholen, kerken en bedrijven een andere 
koers moeten gaan varen. In het voorwoord heeft u al kunnen lezen dat we dit jaar al voor grote 
uitdagingen geplaatst worden. De tijd dringt als we willen blijven helpen om de toekomst van onze 
kinderen een stabiele basis te geven en uitzicht op een leefbare toekomst.. We zijn ervan overtuigd dat 
het kan! 

Zoals Barack Obama al zei: “Yes, we can”! Maar we moeten ook realistisch blijven en steun vragen aan 
diegene die ons doel kunnen helpen verwezenlijken. Samen schouder aan schouder voor een betere 
toekomst van onze kinderen in Kenia! In haar verslag bedankt Jacintha iedereen voor de steun, donaties 
en giften, waardoor zij haar moeilijke werk kan blijven doen.

Beste Nederlandse Stichting,

Goedemorgen meneer, ik hoop dat al-

les goed met u gaat, met mij gaat alles 

goed. Ik zit nu in klas 4 en ik ben 9 jaar 

oud. Ik kwam op deze school toen ik 8 

jaar oud was. Toen ik naar deze school 

kwam voelde ik mij veilig en ik was 

niet verdrietig of angstig. De leraren 

die hier les geven behandelen (mij 

goed) en ze leren mij hoe ik moet le-

zen en schrijven. Ik wil u heel hartelijk 

danken voor het brengen van kleding, 

sap en biscuits. Ik dank u voor al deze 

dingen die u voor mij doet. Mag God u 

zegenen en uw familie.

Met vriendelijke groeten,

Mitchel Easter
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Giften
In de maand december mocht de voorzitster van 
onze Stichting op de basisschool in Waardhuizen 
komen vertellen over onze projecten in Nairobi 
en Mombasa. Dankzij de geweldige actie van 
de school en de kerstactie van de kinderen van 
de kindernevendienst van de PKN gemeente 
in Uitwijk, de collecte van de gemeente en een 
aantal genereuze giften van enkele particulieren 
kon aan het einde van het jaar een kerstmaaltijd, 
educatief uitstapje en kleine gratificaties voor al 
het personeel van de projecten weer gerealiseerd 
worden. 

Mede namens de kinderen en het personeel in 
Kenia hartelijk dank hiervoor.

Ook ontvingen we een mooie gift van het 
bruidspaar Henk en Tineke Kraai, die op 21 
januari mochten vieren dat zij 40 jaar getrouwd 
waren. Hun gift wordt toebedeeld aan het 
studiefonds van onze Stichting. Hartelijk dank 
hiervoor! 

Tip!!!! Heeft u iets te vieren? 
Denk dan net als jubilarissen die u regelmatig in 
onze Nieuwsbrief aantreft: “Echt vieren is delen 
met anderen, die niet zoveel te vieren hebben”!

• Dankzij de extra giften van Cargo Company, 
Capelse Transport Onderneming en 
Kwaliteit Gasmeting Nederland in het eerste 
kwartaal van dit jaar zijn wij in staat de 
voedselbijdragen te continueren.

• In december mochten we een nieuwe 
maandelijkse voedseldonateur verwelkomen, 
nl. de familie Bosboom. Fijn dat u ons werk 
wilt steunen.

• Dank aan al onze zeer trouwe donateurs 
zonder wie het werk van de Stichting 
onmogelijk zou zijn.

Projectaanvraag
Ook dit jaar mochten we weer een 
Projectaanvraag doen bij de Stichting Mundo 
Crastino Meliori.  
Na uitvoerige correspondentie met beide locaties 
in Nairobi en Mombasa kwam naar voren dat 
er dringend behoefte is aan een flink aantal 
zaken op het gebied van onderwijs. Het gaat 
hierbij om schoolboeken, instructiemateriaal 
voor docenten, schrijfmateriaal, schoolborden en 
schoolmeubilair.
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Vanuit onze Stichting was een gedeelte van het bedrag dat nodig was om deze onderwijszaken aan te schaffen 
beschikbaar. Voor het resterende bedrag hebben wij bij Stichting Mundo Crastino Meliori een projectaanvraag 
ingediend. 

Ook andere donaties van gulle gevers en organisaties die actief zijn in Kenia willen we zeker niet vergeten te 
noemen.
• Lift the Children geeft St. Dorcas nog steeds financiële steun. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van 

medicijnen en medische hulp, sanitaire middelen en een financiële ondersteuning voor de leerkrachten. 
• De gemeenschap draagt ook zijn steentje bij door het leveren van beschikbare groenten en fruit 
• Twee lokale donateurs t.w. de dames Zippora Kagema en Lucy Mwangi die het afgelopen jaar St. Dorcas in 

Nairobi blijvend ondersteund hebben door het het aanvullen van de basisvoedselvoorziening in de vorm van 
maismeel, rijst en bonen.

• One Touch, One Life manager Mrs. Lucy Wairimu heeft ervoor gezorgd dat St. Dorcas tot juni genoeg brandhout 
heeft om op te koken.

Evenals voorgaande jaren willen we aan bedrijven of instellingen, die het werk van onze Stichting steunen, de 
gelegenheid geven zich d.m.v. hun logo op onze website te profileren. Onze particuliere donateurs en sponsors 
kunnen onze Stichting uitdragen door onze link op te nemen onder hun mailpost.

Impressie Kerstfeest en educatief uitje in Mombasa.
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Blij zijn met weinig
De inleiding van onze eerste Nieuwsbrief in 2017 geeft onze grote 
zorgen weer over de situatie in Kenia en de gevolgen voor onze 
projecten. Maar als we naar de blijde gezichtjes van onze kinderen op 
de foto’s kijken, kunnen wij veel leren over hun instelling en de manier 
waarop zij in het leven staan. De kunst om blij te zijn, ook al knort je 
maag. 

Gunst
U, die onze Nieuwsbrief ontvangt helpt hen al zo goed als u kunt! Toch 
vragen we u nog om een gunst! Wat zou het geweldig zijn als u in uw 
kring van familie, vrienden en buren onze kinderen en hun situatie 
onder de aandacht wilt brengen en nieuwe donateurs voor het voedsel 
en drinkwater zou kunnen werven. We zijn al blij met donateurs van 5 
of 10 euro in de maand! En wie zou een klein bedrag als 5 of 10 euro 
per maand echt missen? Zullen we streven naar 100 donateurs erbij? 
Dan kan de voedselbijdrage komen op meer maaltijden per dag dan 
slechts 1 op dit moment!
We rekenen op uw inzet!
 

Redactie en bestuur
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Dank aan al onze trouwe donateurs en bedrijven


