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nieuwsbrief mei 2018

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, instel-
lingen, kerken, die ons sponsoren of gedoneerd hebben

Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van 2018 met hoopgevende berichten en zaken 
die nog steeds onze aandacht en zorg nodig hebben. Laten we beginnen met de 
hoopgevende berichten.

Uitstapje
Het is weer gelukt, dankzij de giften van de Diaconie van de PKN gemeente te Uitwijk/
Waardhuizen, om de kinderen en het team in Nairobi en Mombasa kerstfeest te laten 
vieren, ze een extra voedselbijdrage rondom deze dagen te geven, een educatief 
uitstapje te laten maken en een kleine eindejaars bonus te geven aan de vrijwillige 
leerkrachten. Een geweldig diaconaal doel! Onze dank hiervoor! De blije gezichten op 
de foto´s in de Nieuwsbrief spreken voor zich en iedereen heeft genoten. 

Leerkrachten
Dankzij de toekenning van onze projectaanvraag bij het Dirk Bos Fonds kon 1 
leerkracht in Nairobi al beginnen met haar opleiding en de 2 andere leerkrachten uit 
Mombasa volgen in augustus van dit jaar. Immers, hoe beter de leerkrachten opgeleid 
en bijgeschool worden, hoe beter zij weer les kunnen geven 
aan onze kinderen. Een echte win/win situatie!

Zelfvoorziende projecten
Vanuit Kenia kwamen er 2 voorstellen om meer 
zelfvoorzienend te worden. Omdat wij dit initiatief als 
Stichting alleen maar toejuichen, hebben wij besloten 
deze voorstellen voor projectsubsidie in te dienen bij de 
“Hofstee Stichting” en bij de “ Stichting Alle Beetjes”. In deze 
Nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. 

Door de alsmaar stijgende voedselprijzen en de geringere 
bijdrage van de lokale gemeenschap blijft het een uitdaging 
voor het team om te zorgen voor een uitgebalanceerd 
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voedselaanbod. St. Dorcas heeft daarom een 
stuk land voor een jaar kunnen huren, waarop ze 
groenten en uien kunnen verbouwen. Er kan 3 keer 
per week geoogst worden. De kosten van de huur 
voor dit stuk land wegen niet op tegen de baten van 
de opbrengst. 
 
Waterpomp
Inmiddels is er dankzij een financiële bijdrage van de 
Stichting bij Child Support in Mombasa een nieuwe 
waterpomp geïnstalleerd, waardoor het water uit 
diepere grondlagen omhoog gepompt kan worden 
en men in tijden van droogte niet zonder drinkwater 
zit. 

Help het voortbestaan van St. Dorcas
Er is dus weer heel veel bereikt en daar zijn wij als Stichting en de teams in Kenia erg dankbaar voor.
Helaas blijft er nog steeds 1 grote zorg over en dat is de onzekerheid over het voortbestaan van St. 
Dorcas. Ondanks het feit dat de pachtovereenkomst tot eind 2018 verlengd is en het team van St. Dorcas 
nog steeds actief bezig is om geld in te zamelen voor de aankoop van een nieuw stuk grond, komt eind 
2018 steeds dichterbij. Daarom onze dringende vraag:

KENT U BEDRIJVEN OF INVERSTEERDERS DIE WILLEN INVESTEREN  
IN GOEDE DOELEN, LAAT HET ONS DAN WETEN!

Wij zoeken graag contact met deze investeerders om hen 
enthousiast te maken voor onze nieuwe project, de aankoop van 
grond en de verhuizing van ons kindertehuis!

Projectaanvragen
Zoals wij in december al konden melden, is de projectaanvraag bij het Dirk Bos Fonds gehonoreerd. 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. 

Het is mooi dat Selpher Mbone haar studie inmiddels heeft voltooid en nu vrijwillig les geeft aan de 
studenten van St. Dorcas. Lilian Lisanza van Child Support in Mombasa is nog met haar studie bezig. 

Inmiddels is Florence Kathambi, zelf ook opgegroeid in St Dorcas, in december begonnen bij de 
lerarenopleiding. Haar kosten voor het eerste jaar zijn, danzij het Dirk Bos Fonds, volledig betaald en het 
gaat goed met haar studie. De 2 andere leerkrachten zullen in augustus aan het begin van het nieuwe 
cursusjaar instromen. We wensen hen allen veel succes. Het is belangrijk dat leerkrachten goed opgeleid 
zijn en hun kennis weer kunnen overdragen aan de kinderen en hun mede-collega’s. 

Immers, investeren in leren = investeren in de toekomst!
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De Hofstee Stichting
Vanwege de blijvend hoge voedselprijzen in Kenia heeft het 
team van St. Dorcas een plan bij de Stichting ingediend voor een 
mais/graanmolen en een winkeltje. 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 dit plan in 
te dienen bij de Hofstee Stichting en bij Stichting Mundo Crastino Meliori. De laatstgenoemde Stichting 
heeft in het verleden al meerdere projecten van onze Stichting ondersteund en is bij onze trouwe 
donateurs geen onbekende meer. 

De Hofstee Stichting ondersteunt talrijke projecten wereldwijd. De focus is het ondersteunen van 
Nederlandse organisaties, die zich richten op humanitaire activiteiten in ontwikkelingslanden in het 
bijzonder op het terrein van onderwijs, economische ontwikkeling en gezondheidszorg. Hierbij gaat de 
voorkeur uit naar meerjarige integrale (ontwikkelings)projecten die zijn verankerd in of voortbouwen op 
lokaal/regionaal initiatief. 

De Stichting is van mening dat dit plan geheel aansluit bij de uitgangspunten van het toewijzingsbeleid 
van de Hofsteestichting en wij hopen half mei het heuglijke nieuws te mogen ontvangen dat onze 
aanvraag gehonoreerd is. Gelukkig is de opzet van het project graanmolen en winkel geheel demontabel 
en kan bij een verhuizing worden meegenomen.

Stichting Alle Beetjes
Vanuit Child Support, Mombasa kwam ook een 
voorstel voor een plan. Het team en de lokale 
gemeenschap willen in het Kilifi gebied een 
kuikenopfokbedrijf starten. De kippenboerderij zal 
gebruik gaan maken van de bestaande watervoorraden 
en op deze wijze wil men een duurzaam en 
zelfvoorzienend pluimveeproject opstarten. Het 
telen van eigen mais als voedsel voor de kippen en 
de producten in de vorm van slachtvlees worden in 
eigen beheer uitgevoerd. De vleeskuikens worden 
elke 3 maanden aan hotels verkocht. Men hoopt dat 
dit inkomen genererend project zal bijdragen aan het 
welzijn van de 70 leerlingen van Child Support en zal 
leiden tot minder afhankelijkheid van weldoeners en 
donoren. 

De doelstelling van de Stichting Alle Beetjes is 
het financieel ondersteunen van kleinschalige, 
concrete projecten in ontwikkelingslanden om de 
levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden ter 
plekke te verbeteren op het gebied van bij voorkeur 
onderwijs en gezondheidszorg.
Vanwege het zelfredzame karakter van dit project 
heeft de Stichting gemeend dit project voor subsidie 
aan te melden bij Stichting Alle Beetjes. 
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Verslag St. Dorcas, Nairobi

Dankzij de steun van de Stichting en van enkele weldoeners konden de kinderen met kerst genieten van 
een speciale lunch en warme maaltijd. Andere weldoeners en vrienden brachten artikelen en voedsel 
voor het nieuwe jaar. Het was een geweldige tijd voor de kinderen en vrienden kwamen op verschillende 
dagen speciale maaltijden bereiden. 

Het eerste kwartaal van het jaar 2018 begon goed met de normale uitdagingen 
als gevolg van de instabiliteit van het land na de verkiezingen van 2017. De 
bijdrage van de gemeenschap was laag, maar ondanks alles probeerde het hele 
team er, met steun van de donoren (Onze Stichting, Lift the Children en andere 
weldoeners) het beste van te maken. 

Het project om eigen groenten en uien te verbouwen in de moestuin heeft 
ook bijgedragen aan het verminderd tekort aan vers voedsel. De groenten 
groeien goed en dankzij de opbrengst van de moestuin krijgen de kinderen 
nu 6 maaltijden met groenten. Soms worden er ook groenten verkocht en kan 
er van dat geld vlees voor de kinderen gekocht worden. Het overig benodigde 
voedsel zoals granen, mais, bonen enz. wordt gekocht van de maandelijkse 
donatie van de Stichting. Het team van St. Dorcas is dankbaar voor de steun van 
de Nederlandse Stichting, die er al vanaf 2006 voor zorgt dat straatkinderen en 
wezen kans op een betere toekomst krijgen door voedsel, onderdak, kleding en 
opleiding. Ook al liggen Nederland en Kenia geografisch ver van elkaar vandaan; 
Jacinta en haar team zien de Stichting als een wezenlijk onderdeel van de St. 
Dorcas familie!
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Resultaten examen 2017 en registratie 2018
In de maanden oktober en november 2017 
gingen de examenkandidaten weer op voor hun 
laatste nationale examen en de uitslag kwam in 
december binnen. Helaas waren de resultaten niet 
zo goed als verwacht, omdat slechts twee van de 
primary kandidaten in staat waren boven de 300 
te scoren, terwijl van de secondary kandidaten 
slechts 3 C-plain scoorden. Een van de oorzaken 
is nog steeds het grote verloop van de vrijwillige 
leerkrachten verbonden aan St Dorcas. Vandaar dat 
de Stichting dan ook inzet om een team van vaste 
leerkrachten te creeren en de vrijwillige leerkrachten 
bij te scholen met behulp van sponsoren zoals het 
Dirk Bos Fonds en het eigen studiefonds van de 
Stichting.

St. Dorcas heeft voor 2018 in totaal 34 
examenkandidaten geregistreerd in zowel het lager 
als het secundair onderwijs en de Stichting heeft 
ook dit jaar weer de examengelden gefaciliteerd. 
Dit zijn de examenkandidaten voor 2018:

SECONDARY
1. Selestine Asieveara
2. Jeniffers Nekesa
3. Godfrey Senerwa
4. Naftaly Gathungu
5. Belibda Obaitsa
6. William Otieno
7. Marion Atwo
8. Ann Kanini
9. Ann Wanjiru
10. Brian Okiringi

11. Joyce Awour
12. Silvia Ayako
13. Mary Wambui
14. John Manguriou
15. John Kariuki
16. Sara Kerubo 
17. David Ouma
18. Victor Mnuel 
19. Mildred Iramwenya
20. Teresia Wacera

PRIMARY
21. Evalyne Mukami
22. Ezra Karithi 
23. Paul Obuya
24. Cyombua 
Emmaculates
25. Stanley Omondi
26. Mark Owilis
27. Sameal Odhiambo

28. Lucy Muthoni 
29. Bosco Nyamato
30. Edwin Obonyo 
31. Dorcas Wanjala
32. Naomi Ochieng 
33. Esther Wambui
34. Moses Otieno

Lokale donaties en giften
St. Dorcas kreeg ook een aantal andere donaties 
van weldoeners en vrienden, zoals Glenda en haar 
kerk die 10 matrassen voor de kinderen kocht. 
Sommige anderen brachten kleding mee.
Structurele hulp in de vorm van voedsel zoals 
bakolie en sanitaire voorzieningen mocht St. Dorcas 
weer ontvangen van Lift the Children. 
Onze hartelijke dank hiervoor.
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Studie
Zoals u al heeft kunnen lezen in de inleiding is Florence Kathambi dankzij het Dirk 
Bos Fonds in november 2017 begonnen met haar studie. Ze is enorm dankbaar dat 
zij haar dromen kan verwezenlijken en ze werkt hard om haar diploma te behalen. Ze 
volgt een basisstudie van 2 jaar, waarbij ze ook naar college gaat tijdens de vakantie 
als de school gesloten is voor theorie en les geeft naast haar studie als de school 
geopend is! Sinds vorig jaar heeft ze stage gelopen bij Selpher Mbone, die al klaar 
is met haar opleiding en nu vrijwillig les geeft aan de kinderen van St. Dorcas. De 
aanwezigheid van beter gekwalificeerde leerkrachten is een grote ondersteuning 
voor de minder goed opgeleide leerkrachten en dit komt vanzelfsprekend ook de 
kinderen weer ten goede. 

Anorida zal tegen het einde van het jaar beginnen met haar studie om het diploma 
voor jonge kinderen te gaan halen. Ze is vastbesloten om die richting uit te gaan en 
helpt al bij het onderwijzen van haar jongere broers en zussen.
 
Uitdagingen
De grootste uitdaging voor St. Dorcas blijft het verkrijgen/kopen van een stuk grond buiten Nairobi, waar 
de grond minder duur is en bestaande gebouwen te verhuizen zodat er een permanente oplossing voor 
het huidige probleem gerealiseerd wordt. Het team van St. Dorcas is nog steeds druk bezig met fondsen 
werven. Dit kwam vorig jaar wat minder van de grond vanwege de instabiliteit in Kenia door de onrust 
rondom de verkiezingen. 

Verandering onderwijssysteem
Het veranderen van het onderwijssysteem in Kenia in opdracht van het Ministerie brengt extra kosten 
voor alle scholen mee, ook de onze. Dit jaar heeft men nog boeken nodig voor klas 1-3, voor de rest 
gebruikt men nog boeken van het oude systeem. Vandaar dat er opnieuw een verzoek kwam vanuit 
Nairobi voor de aanschaf van nieuwe boeken. Een extra probleem, omdat men in eerste instantie 
opdracht van het Ministerie had gekregen boeken aan te schaffen van de editie 2015 en dit met steun van 
de Stichting gerealiseerd was.

Ondanks alle problemen en tegenslagen blijft men optimistisch en dankbaar voor alle steun die zij van 
weldoeners, donateurs , Lift the Children en de Stichting mogen ontvangen. 
Namens het team van St. Dorcas dank hiervoor. 

Jacintha.

lunchtijdochtendappèl
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Verslag Child Support, Mombasa

Het verslag van het team van Child Support, Mombasa begint met een optimistisch “Gelukkig nieuwjaar” 
en alles gaat goed met ons! Een vrolijk en positief geluid!

Het nieuwe jaar was goed begonnen. De school is op 2 januari weer begonnen, ook zij kregen te maken 
met het schoolsysteem dat veranderd was door het Ministerie van Onderwijs en de daarbij horende 
verandering van schoolboeken. 

Waterpomp
De installatie van de nieuwe waterpomp was voltooid en ze waren erg dankbaar en blij dat de Stichting 
dit voor hen gefaciliteerd had. 
“ASANTE SANA” wat vanuit het swahili in het nederlands vertaald betekent: “HEEL ERG BEDANKT”!
Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat men nu in staat is om bij langdurige droogte toch de beschikking te 
hebben over schoon drinkwater.

Boeken
Tot op heden wordt er nog steeds gebruik gemaakt van de oude boeken in afwachting van een lijst met 
aanbevolen leerboeken, die in de nabije toekomst gebruikt moeten gaan worden van de overheid.

Leerkrachten
Met de leerkrachten gaat het goed. Lilian Lisanza is nog steeds bezig met haar opleiding en Sheila zal in 
augustus bij de start van het nieuwe cursusjaar gaan beginnen met haar studie. 
Men heeft zich ook laten registreren bij het APBET-bestuur (Alternatieve aanbieders van basisonderwijs en 
training) die scholen als Child Support ondersteunen (lage kosten en gratis onderwijs). 

Voedsel
Voedsel blijft een uitdaging. De prijzen van voedsel gaan nog steeds omhoog. 
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Kippenopfokbedrijf
In de inleiding heeft u al kunnen lezen dat dit 
project aangemeld is voor subsidie bij Stichting 
Alle Beetjes. Het zou geweldig zijn als deze 
aanvraag gehonoreerd wordt, waardoor Child 
Support meer zelfvoorzienend kan worden. 

Verandering onderwijssysteem en aantal 
leerlingen
Het onderwijssysteem is, zoals u al heeft kunnen 
lezen, veranderd. 
Van een 8 – 4 – 4 jaar systeem, naar een nieuw 2 – 
3 – 3 – 3 – 3 -3 jaren systeem, t.w.:
2 – Pre – Primair
3 – Lagere Primair
3 – Upper Primair
3 – Junior Secondary
3 – Senior Secondair
3 – Universiteit/hogeschool

De indeling van de groepen ziet er nu als volgt uit:
Nieuwe situatie:
Klas Jongens Meisjes Totaal 
PP 1 10 16 26
PP 2 3 6 9
Grade 1 3 3 6
Grade 2 3 2 3
Grade 3 2 1 3
Std 4 2 5 7
Totaal 23 33 56

Tot slot een woord van oprechte dank namens 
kinderen, ouders en team van Child Support aan de 
Nederlandse Stichting voor de voortdurende steun.

Lenjo, Sheila, Metrine en Esther. 

Impressie van het kerstuitstapje naar het strand

Meer foto’s op www.gelijkekansen.org



nieuwsbrief mei 2018

9

Vanuit het bestuur
Trouwe volgers hebben gemerkt dat onze webmaster Ilona Burgers de website een nieuw jasje heeft 
gegeven. Heel overzichtelijk en met een speciale pagina voor acties door kinderen. Haar dochter Lisanne 
is nog bezig om een en ander in het Engels te vertalen. Ook kunt u onze Facebook pagina, die net is 
opgestart, Liken en zo via uw vriendenkring meer bekendheid geven aan het werk van onze stichting.

In december 2017 hebben we afscheid genomen van onze tweede penningmeester Sebastiaan Rorije, die 
vanaf november 2013 zijn talenten heeft ingezet voor het werk van onze stichting. Wij danken hem voor 
de mooie jaren van samenwerking en wensen hem het goede toe in zijn verdere leven en loopbaan.

Muddas Goondal, onze vrijwilliger en oud-bestuurslid was bereid de vacature te vervullen als algemeen 
bestuurslid, waardoor we weer voltallig zijn. Extern hebben we een tijdelijke oplossing gevonden om onze 
boekhouding naar de eisen van onze tijd te laten weergeven.

Het werk voor de stichting vraagt om uitbreiding van het bestuur en opvolging op termijn.

Daarnaast zou het bestuur graag de krachten willen bundelen met een kleine stichting of organisatie 
met vergelijkbare doelstelling en werkgebied in Kenia. We vragen u dringend met ons mee te denken 
en aanbevelingen te doen voor een bestuursfunctie en eventuele samenwerkingspartners. Het huidige 
bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding en werkt geheel Pro Deo. Voor het voortbestaan van ons 
mooie werk vragen wij talenten met grote affiniteit voor de kansarme kinderen in Kenia.

We hopen dat onze e-mail box vol loopt met uw suggesties en aanbevelingen.

Dank voor uw zeer trouwe en vaak jarenlange steun en bijdragen in de vorm van maandelijkse donaties, 
giften of sponsoring. Voor de komende periode wensen wij u een goede vakantie toe en hopen ons weer 
met de najaarseditie van de Nieuwsbrief te melden.

U kunt ons blijven volgen op onze prachtige website!
Met een hartelijke groet,

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


