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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, instellingen, 
kerken, die ons sponsoren of gedoneerd hebben

Nog een maand te gaan en het jaar 2017 is weer voorbij. Een onrustig jaar voor Kenia 
met turbulent verlopen verkiezingen. Ongetwijfeld heeft u het verkiezingsnieuws in 
media en kranten gevolgd en hebt u kunnen lezen dat de verkiezingen in augustus 
ongeldig verklaard waren door het Hooggerechtshof. 

Na weken van onzekerheid, vonden op 26 oktober nieuwe verkiezingen plaats welke 
door de oppositie geboycot werden. Met slechts 39% opkomst als gevolg, een zekere 
overwinning voor de zittende president die dit keer 98% van de stemmen kreeg. 
Ondanks een nieuw pleidooi door de oppositie om ook deze verkiezingen ongeldig 
te verklaren, is het resultaat om onverklaarbare redenen dit keer wel geldig verklaard. 
Kenia is en blijft derhalve een scherp verdeeld land langs tribale scheidslijnen. 

Voor de gewone Keniaan maakt het politieke gekrakeel allemaal niets uit. Men wil rust, 
stabiliteit, minder corruptie, meer kansen voor opleidingen en werk voor de relatief 
jonge bevolking en nieuwe hoop voor een betere toekomst. 

Voedsel
De voedselzekerheid in Kenia is er de afgelopen maanden ook niet beter op geworden 
waarbij de strategische maisvoorraden op een alarmerend laag peil beland waren. 
Een van de redenen was dat de ‘army worm’, een larve plaag, een groot gedeelte van 
de lokale maisoogst heeft verloren doen gaan. Niet alleen in Kenia maar in de gehele 
regio is dit een groeiend probleem waarbij buurland Uganda, normaal een exporteur 
van mais, bijvoorbeeld al 40% van zijn oogst verloren heeft zien gaan. 

Voedselprijzen zijn derhalve weer omhoog geschoten en de overheid probeert een 
inhaalslag te plegen met grote hoeveelheden import van mais om de situatie te 
stabilizeren. De vraag is hoe de komende oogst zal verlopen met dit keer overvloedige 
regens in het Rift gebied, het landbouwgebied van Kenia, als grootste bedreiging voor 
de voedselzekerheid. Grote tekorten worden weer verwacht in 2018 vanaf april.
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Laten we hopen dat ondanks alle uitdagingen in het verschiet, de bevolking van Kenia zich hier wederom 
doorheen zal slaan en zeker ook met het oog op onze projecten in Nairobi en Mombasa, de rust in het 
land weer zal terugkeren.

Projectaanvragen en giften
In de Nieuwsbrief van mei j.l. heeft u kunnen lezen dat er in Nairobi en Mombasa dringend behoefte 
was aan een flink aantal zaken op het gebied van onderwijs, t.w. schoolboeken, instructiemateriaal voor 
docenten, schrijfmateriaal, schoolborden en schoolmeubilair. Voor de aanschaf van al dit materiaal 
hadden we een projectaanvraag ingediend bij de Stichting Mundo Crastino Meliori. Ook dit jaar werd op 
deze aanvraag weer positief gereageerd, waarvoor onze hartelijk dank.
Vanwege het succesverhaal en de afronding van de studie van Mbone Selpher heeft het bestuur groen 
licht gegeven aan de lang gekoesterde wens van Lilian Lisanza van Child Support in Mombasa en is ook 
zij begonnen aan haar opleiding voor het behalen van het CECDE Certificate aan het Shanzu Teachers 
Training College in Mombasa. 

Lilian Lisanza op weg naar haar college

De behoefte aan scholing en de wettelijke 
certificering zijn groot en onze projecten 
kennen nog meer leerkrachten die enthousiast 
geworden zijn door de studie van Mbone en 
Lilian en hopen dat ook zij een kans krijgen om 
een opleiding te mogen volgen. Het bestuur 
vindt het belangrijk om studie van aankomende 
of zittende leerkrachten te stimuleren en heeft 
daarom een projectaanvraag ingediend bij het 
Dirk Bos Fonds met de achterliggende gedachte 
dat investeren in leren tevens investeren in de 
toekomst is. 

Het Dirk Bos Fonds biedt hulp in de vorm van subsidies en richt zich de 
laatste jaren op het verlenen van financiële steun aan organisaties die zich, 
bij voorkeur vanuit een protestants christelijke motivatie, bezighouden met 
directe jeugdhulpverlening in Nederland maar ook in het buitenland. De 
hoogte van de subsidie wordt per aanvraag bepaald. Het bestuur heeft nu 
een aanvraag ingediend voor de scholing van 2 leerkrachten in Nairobi en de bijscholing van 1 leerkracht 
in Mombasa. In deze aanvraag is tevens een bedrag voor educatieve doelen ten behoeve van Child 
Support aangevraagd.

Fondsenwerving voor de aankoop van land voor de verhuizing van St. Dorcas
De onzekerheid over het voortbestaan van St. Dorcas blijft bestaan, ondanks het feit dat de 
pachtovereenkomst verlengd is tot eind 2018. Het team van St. Dorcas is nog steeds actief bezig om 
geld in te zamelen voor de aankoop van grond. Ze hopen door fondsenwerving en het uitdelen van 
kaarten aan vrienden en donoren meer geld op te halen. Voor de toekomst zou het beter zijn als er grond 
aangekocht kon worden waarop St. Dorcas herbouwd en eventueel uitgebreid wordt. Mocht u bedrijven 
kennen die willen investeren in goede doelen, laat het ons dan weten. Wij zoeken graag contact met deze 

investeerders. 

Bijzonder dankbaar zijn we met het geweldige bedrag dat 
Ludo en Mary-Lou Luyts onze stichting hebben geschonken 
om te reserveren voor de kosten van de verhuizing van Dorcas. 
In ieder geval hebben we al twee namen voor de nieuw te 
bouwen lokalen van het nieuwe Dorcas. 

Ludo en Mary-Lou Luyts
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De prachtige bijdrage van Handelsveem en de gift van de erven Oosterling worden tevens gereserveerd 
voor de aankoop van grond en de verhuizing Dorcas. Na het overlijden in 2006 van onze initiator Jan 
Stolk maakt zijn weduwe, mevrouw Hertha Stolk-Slawik elk jaar een prachtig bedrag over bestemd voor 
het voedsel in onze beide projecten.

Aangevuld met de maandelijkse of jaarbijdrage van onze trouwe donateurs, de geweldige donaties van 
ECO Worldwide Solutions, Kwaliteit Gasmeting Nederland, NS-Systems, Jera Logistics BVBA, Cargo Uden 
en de Capelse Transport Onderneming slagen we erin een grote bijdrage te leveren aan het voedsel 
en het stookhout om te koken. Ook de huur van de pacht voor Dorcas en een kleine bijdrage voor de 
leerkrachten worden door deze goede gevers betaald.

De giften van de Diaconie van de PKN gemeente 
te Uitwijk- Waardhuizen maken het al jaren 
mede mogelijk om onze kinderen in Nairobi 
en Mombasa kerstfeest te laten vieren, ze 
extra voedsel rondom deze dagen te geven, 
een educatief uitstapje te maken en een kleine 
eindejaars bonus te geven aan de vrijwillige 
leerkrachten. Geweldig diaconaal doel! In 
de volgende Nieuwsbrief zullen wij hiervan 
uitgebreid verslag doen.

PKN gemeente Uitwijk-Waardhuizen

Schenking lesmateriaal door O.B.S. De Carrousel te Dalfsen
Helaas ging voor de zomervakantie de openbare basisschool in Dalfsen, waar een 
bestuurslid jarenlang met veel plezier heeft gewerkt, door een samenloop van 
omstandigheden dicht. Scholen die aangesloten waren bij het overkoepelend bestuur 
OOZ kregen als eerste de gelegenheid materialen op te halen uit deze school. 
Vanwege het altijd terugkerend gebrek aan lesmateriaal in Kenia heeft ons bestuurslid 
gevraagd of ook haar Stichting in aanmerking kon komen voor eventueel overblijvend 
lesmateriaal. Het resultaat was dat zij twee kratten met schriften, een doos met telramen 
en 2 ontwikkelingsspelletjes in ontvangst mocht nemen. Namens de kinderen in Kenia 
onze hartelijke dank hiervoor. We gaan proberen dit zo snel mogelijk mee te nemen 
naar Kenia. 
 
Lokale giften
De bijdrage vanuit de gemeenschap heeft St. Dorcas weer geholpen bij het 
voedseltekort. Mevrouw Zippora Kagema toonde zich een echte vriend met haar vaste 
ondersteuning van rijst, plantaardige olie, suiker en bonen.
Ook Lift the Children droeg haar steentje weer bij door het schenken van medische en sanitaire 
voorzieningen en voedsel. Een mevrouw uit de lokale gemeenschap bood aan om groenten van haar 
eigen land te verkopen aan St. Dorcas tegen groothandelsprijs. 
Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat de kinderen 3 maaltijden per dag kregen. 
Ook kleding werd door groepen uit de samenleving gedoneerd.
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Inkomsten genererend project maal- en graanwinkel St. Dorcas, Nairobi. 
In vorige Nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat de voedselprijzen nog steeds blijven stijgen. Ook de 
afgelopen maanden zijn de graanprijzen wederom omhoog gegaan vanwege tegenvallende oogstresulta-
ten en het niet op tijd lossen van graan in de haven van Mombasa. 

St. Dorcas heeft een plan ingediend om vanwege de stijgende voedselprijzen en in het kader van een in-
komsten genererend project een kleine winkel (kiosk) te beginnen. Met de inmiddels aangeschafte kleine 
Posho molen zou dan zelf gemalen mais en granen verkocht kunnen gaan worden (zie foto’s).
 
De verwachting is dat deze projectinkomsten het centrum zullen 
gaan ondersteunen. In de nabije omgeving van St. Dorcas zijn geen 
concurrerende winkels en molens en St. Dorcas heeft een hechte 
relatie met de lokale gemeenschap. Hierdoor kan er een goede en 
betrouwbare klantrelatie ontstaan. De omringende gemeenschap 
behoort tot een lage inkomensgroep van de samenleving en de 
bevolking geeft de voorkeur aan locale producten die binnen hun 
besteedbaar budget liggen. Het centrum zal een deel van het 
graan en de mais malen en direct in de winkel willen verkopen.Om 
overheadkosten te kunnen besparen, zullen studenten en leraren als 
vrijwilliger in de winkel gaan werken. 

De lokale bevolking kan hun op kleine schaal geoogste mais en 
granen aanbieden aan het centrum om te laten malen en dit creëert 
dan weer extra inkomsten voor St. Dorcas. Tevens kan de lokale 
gemeenschap hun dagelijkse levensbehoeften kopen in de kiosk en 
dit draagt dan weer bij aan de veiligheid van de mensen. Men hoeft 
dan geen lange afstanden meer af te leggen, wat zeker bijdraagt 
aan de veiligheid. Het centrum stelt ook voor om de ouders uit te 
nodigen om hun koopwaar mee te nemen, zoals thuis gebakken 
koekjes, brood en boerderijproducten, die via de Kiosk kunnen 
worden verkocht. De nettowinst wordt daarna gedeeld met St. 
Dorcas. Een win/win situatie dus. 

Het is erg belangrijk voor de toekomstige continuïteit en 
zelfredzaamheid van St. Dorcas dat het centrum nu en in de 
toekomst minder afhankelijk wordt van weldoeners en donoren 
en dit besef heeft er toe geleid om het plan voor dit winkeltje in te 
dienen. 
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Verslag Child Support, Mombasa.
We kregen gelukkig weer positieve berichten uit Mombasa. 
Mevrouw Metrine, een van de leerkrachten, heeft na haar bevallingsverlof haar taken weer opgepakt en 
met haar en de baby gaat het goed. 

Metrine houdt haar presentatie voor de ouders

De examens hebben plaatsgevonden van 28 juli t/m 2 augustus en daarna ging de school dicht t/m 28 
augustus. Tijdens deze vakantie vonden de eerste verkiezingen plaats. De onrust die daarmee gepaard 
ging heeft gelukkig geen nadelige gevolgen gehad voor onze beide projecten. 

Handbalteam
Het handbalteam van St. Dorcas nam na een lokale overwinning deel aan de Nationale Spelen in 
Mombasa. Voor grootste deel van de studenten was dit de eerste keer dat ze buiten Nairobi kwamen. Ze 
werden vergezeld door Jacintha en Moses, het hoofd van St. Dorcas. Van deze gelegenheid werd gelijk 
gebruik gemaakt om Child Support te bezoeken en ervaringen en dagelijkse beslommeringen te delen en 
uit te wisselen.
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Drinkwater
Schoon drinkwater oppompen blijft een groot probleem. De 
pomp die ze nu gebruiken kan alleen water oppompen tot een 
diepte van 3 meter. Om het water vanuit diepere grondlagen 
te kunnen oppompen hebben ze een andere waterpomp 
nodig. Vandaar het verzoek aan het bestuur om een financiële 
bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe pomp.

Studie
Ook met het team in Mombasa gaat het goed. Zoals u in 
de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen is Lilian Lisanza 
begonnen aan haar lang gekoesterde wens om haar CECDE 
Certificate te gaan halen aan het Teachers Training College 
in Mombasa. En we hopen natuurlijk dat nog een leerkracht, 
Sheila in Mombasa binnenkort kan gaan beginnen aan haar 
bijscholing als onze projectaanvraag bij het Dirk Bos Fonds 
gehonoreerd wordt. De Kenia Syllabus wordt in 2018 veranderd 
en dat betekent aanschaf van nieuwe lesboeken. Ook deze 
projectaanvraag loopt nu bij het Dirk Bos Fonds. 

Voedsel
De grootste uitdaging blijft nog steeds het voedsel. De 
voedselprijzen blijven stijgen en de onrust tijdens de 
verkiezingen heeft daar niet veel goeds aan gedaan. Laten we 
maar hopen dat de rust en de daaruit vloeiende economische 
stabiliteit in Kenia weer snel terugkeert.

Leerlingen
Het aantal leerlingen is nog steeds hetzelfde gebleven; 50 
leerlingen volgen nu onderwijs op Child Support. De wens 
van de verzorgers van de kinderen is nog steeds dat de 
kinderen hun complete basisschoolloopbaan op Child Support 
zouden kunnen afmaken, omdat de meeste kinderen moeite 
hebben met de overstap naar een nieuwe school. Ook het 
Ministerie van Onderwijs stelt als eis dat er op een school een 
volledig schoolprogramma gevolgd kan worden tot en met 
groep 8. Maar dat zou voor Child Support betekenen dat er 
meer klassen bijgebouwd moeten worden. Op dit moment 
is daar geen budget voor en zou dat ten koste gaan van de 
toegankelijkheid en opvang van kinderen uit arme gezinnen 
en de gratis maaltijden en onderwijs. Op dit moment wordt 
er al bezuinigd op het aantal maaltijden per dag en zijn de 
verzorgers begonnen met het betalen van een bijdrage voor 
het ochtendontbijt. Op dit moment zijn er 6 groepen kinderen 
in Child Support.

Het team van Child Support bedankt het bestuur, alle 
donateurs, gulle gevers en bedrijven die Stichting Gelijk Kansen 
steunen en een warm hart toedragen.

Namens het team in Mombasa: Lilian, Lenjo, Sheila, Metrine en 
Esther. 
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Verslag St. Dorcas, Nairobi
Ondanks de dagelijkse onzekerheden over voldoende voedsel en schoon drinkwater en de onrustige 
verkiezingen in de afgelopen maanden, waardoor de gemeenschap minder kon participeren in St. Dorcas, 
gaat het goed met de kinderen en het team. Op educatief gebied vond er een grote verbetering plaats, 
vanwege het door het bestuur van de Stichting financieel gedoneerd aangeschafte lesmateriaal.
De studenten in Nairobi bereiden zich in deze periode voor op de examens. 

Handbal
Ook op sportief vlak blonken onze kinderen 
uit en mocht het meisjeshandbalteam van St. 
Dorcas na de lokale overwinning in de regio 
Nairobi meedoen aan de Nationale Spelen 
in Mombasa. Een echte opsteker voor onze 
kinderen en het gaf hen een blij en trots gevoel, 
dat ze ondanks hun beperkte faciliteiten en 
uitrusting toch in staat waren om andere, grote 
scholen te verslaan. Chris Msamba zorgde 
ervoor dat de meisjes iets te eten en te drinken 
kregen en de overheid zorgde voor transport 
en onderkomen. Jacintha en Moses brachten 
tevens een bezoek aan Child Support en zowel 
kinderen als leiding hadden een geweldige tijd 
in Mombasa.

Voedsel gedoneerd door locale weldoeners
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Nieuw lesmateriaal

Over het inkomsten genererend project dat gestart is heeft u al kunnen lezen en we hopen op geweldige 
resultaten. 

Meubels
Om tot goede resultaten op school te komen hebben 
kinderen niet alleen voedsel en boeken nodig, maar ook goed 
meubilair. Het bestuur heeft daarom geld ter beschikking 
gesteld om materialen te kopen, waarvan schoolmeubilair 
gemaakt kan worden. Zie hier het resultaat!
 
Boeken en lesmateriaal
De cursusboeken die nodig waren voor de editie van 2016 zijn 
met twee per klas per onderwerp gekocht dankzij de financiële 
hulp van de Stichting. Met behulp van deze donatie konden er 
genoeg oefenboeken en lesmateriaal gekocht worden. Dit zal 
ertoe bijdragen dat de kinderen van St. Dorcas kwaliteit van onderwijs krijgen. 
 
Het team van St. Dorcas is dankbaar voor de voortdurende steun van de Stichting, alle weldoeners en 
vrienden bij het geven van hoop aan hun kinderen voor de toekomst. 

Namens het team van St. Dorcas, Jacintha.
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Toekenning projectsubsidie Dirk Bos Fonds
Op de valreep ontvingen we het heuglijk nieuws dat onze 
projectaanvraag bij het Dirk Bos Fonds gehonoreerd was. Dit betekent 
dat 2 leerkrachten van St. Dorcas in Nairobi en 1 leerkracht van Child 
Support in Mombasa met hun opleiding/bijscholing kunnen gaan 
beginnen. Tevens wordt er geld beschikbaar gesteld om extra lesmateriaal en boeken te kunnen 
aanschaffen. 

De zon is vandaag weer een beetje meer gaan schijnen in Kenia voor zowel de leerkrachten als de 
kinderen. En daar doen we het toch voor! Immers:

INVESTEREN IN LEREN = INVESTEREN IN DE TOEKOMST! 
IN DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN IN KENIA EN HUN TEAM!

We wensen u allen Fijne Kerstdagen toe en Liefde en Gezondheid en Geluk voor 2018!
Bestuur Stichting Gelijke Kansen Kindertehuizen in Kenia.

Gelijke Kansen Kenia is een stichting die geheel draait op giften en sponsoring.  
Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis en bedrijven vrijwillig of tegen kostprijs. 

Elke cent wordt verantwoord en komt ten goede aan de kinderen voor
voedsel, drinkwater, educatie en huisvesting. 

Wilt u een extra gift doen voor bijvoorbeeld een van de lopende projecten: verhuizing St. Dorcas, het 
winkeltje voor meer inkomsten, de waterpomp of nieuwe examenkandidaten 2018. 

Elke gift (klein en groot) stellen wij enorm op prijs.
IBAN: NL96RABO0103484620 BIC RABONL2U 

t.n.v. Kenia Stichting Gelijke Kansen 



Stichting Gelijke Kansen  
Kindertehuizen Kenia
Waardhuizen 27 
4287 LP Waardhuizen

www.gelijkekansen.org
email: info@gelijkekansen.org
IBAN: NL96RABO0103484620
BIC RABONL2U
KvK Nr: 18081819

Dank aan al onze trouwe donateurs en bedrijven


