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Beste donateurs, gulle gevers en medewerkers van bedrijven, instellingen, kerken, die
ons sponsoren of gedoneerd hebben
Aan het eind van het jaar, als de dagen korter worden en iedereen de warmte in
huis op zoekt; de tijd van bezinning aanbreekt en mensen druk bezig zijn met de
voorbereidingen voor de feestdagen, wordt vaak ook de balans van het afgelopen jaar
opgemaakt.
Als wij voor de kinderen in Kenia de balans opmaken, kunnen we voor het afgelopen
jaar veel positieve resultaten melden:
• Door de maandelijkse en periodieke inkomsten van onze vaak al jaren trouwe
donateurs kon voorzien worden in voedsel, brandhout, water en educatie.
• Ook onze trouwe sponsors vanuit het bedrijfsleven, kerk en scholen hebben hieraan
een flinke steen bijgedragen.
• De aanvragen om projectsubsidie hebben geleid tot prachtige resultaten.
Toekenning van onze projectaanvraag bij het Dirk Bos Fonds, waardoor 3
leerkrachten konden beginnen aan hun opleiding tot gediplomeerd onderwijzer
(es).
• Dankzij een financiële bijdrage van onze Stichting kon er een nieuwe waterpomp bij
Child Support in Mombasa geïnstalleerd worden.
• Door de toekenning van onze projectaanvraag bij de Hofstee Stichting en Stichting
Mundo Crastino Meliori kan St. Dorcas meer zelfvoorzienend worden in de
toekomst door het aanschaffen van een mais/graanmolen en het opzetten van een
winkel.
• Stichting Alle Beetjes verraste ons met projectsubsidie voor het opzetten van een
kuikenopfokbedrijf bij Child Support in Mombasa.
Allemaal hoopgevende berichten die bij kunnen dragen aan het zelfvoorzienend
worden van onze projecten en een hoopvolle toekomst.

Toename honger
Helaas konden we op 11 september j.l. in het SOFI rapport, opgesteld door o.a.
Unicef en het World Food Program , ook lezen dat er voor de derde keer op rij er een
toename van honger in de wereld is vastgesteld en het aantal ondervoede mensen
gestegen is tot 821 miljoen. Dit is een stijging van 44 miljoen ten opzichte van 2015.
Het leidt tot de trieste conclusie dat 1 op de 9 mensen in de wereld in honger en
armoede leeft.
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Oorzaken die genoemd worden zijn met name conflicten (oorlogen) in de wereld en
klimaatveranderingen. Een andere alarmerende statistiek is dat 55 miljoen kinderen een te laag
lichaamsgewicht hebben. Ook neemt obesitas bij volwassenen toe. Meer dan 1 op de 8 volwassen in
de wereld heeft ernstig overgewicht. Obesitas is niet uitsluitend een welvaartsziekte. Ondervoeding,
overgewicht en obesitas bestaan naast elkaar in veel landen. Dit zijn feiten om ook eens bij stil te staan
aan het eind van het jaar. Ondanks alle welvaart is er nog steeds een toename van honger.
Fijn dat wij als Stichting ons steentje kunnen bijdragen om, ook al is het maar een druppel op een
gloeiende plaat, voor onze kinderen in Kenia dat kleine verschil te kunnen maken.

Vader Jacinta overleden
Op 8 augustus van dit jaar bereikte ons vanuit Kenia het trieste bericht dat de vader van Jacinta overleden
was. De meeste kinderen in St. Dorcas zijn wezen en beschouwen St. Dorcas als hun enige thuis en Jacinta
als hun moeder, die zij nooit gehad hebben. Het is daarom begrijpelijk dat dit bericht zowel bij Jacinta als
bij de kinderen hard is aangekomen.
Namens het bestuur hebben we ons medeleven overgebracht aan Jacinta, haar dierbaren en de kinderen
van Dorcas.

Stichting Alle Beetjes
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het team en
de lokale gemeenschap van Child Support in Mombasa in het
Kilifi gebied een kuikenopfokbedrijf wilden gaan opstarten. De
kippenboerderij zou gebruik gaan maken van de bestaande
watervoorraden en op deze wijze zou men een duurzaam en
zelfvoorzienend pluimveeproject opstarten. Het telen van mais als
voedsel voor de kippen en de producten in de vorm van slachtvlees
zouden in eigen beheer worden uitgevoerd. Het doel was dat dit
inkomend genererend project in de toekomst zou bijdragen aan
het welzijn van de 60 leerlingen van Child Support, waardoor zij
minder afhankelijk werden van weldoeners en donoren.
Vanwege het zelfredzame karakter van dit project heeft het bestuur
van de Stichting dit project aangemeld bij de Stichting Alle Beetjes met een uitermate positief resultaat
Namens het team en de lokale gemeenschap van Child Support, Mombasa hartelijk dank voor het
vertrouwen en de financiële ondersteuning van dit toch wel bijzondere project.

Clara Silva
We willen graag een nieuwe donateur welkom heten, Clara Silva.
Clara zal de komende jaren voor haar werk in Kenia wonen en heeft
zich bereid verklaard het ontwikkelingsmateriaal en de schriften,
geschonken door de o.b.s. de Carrousel te Dalfsen, mee te nemen
naar Kenia. Tevens heeft ze 11 dozen met kleding en speelgoed
meegenomen en zal ze dit tijdens haar bezoek aan St. Dorcas en
Child Support verdelen over beide projecten. Zij voelt zich nauw
betrokken bij onze Stichting en heeft een extra donatie gedaan om
de huurachterstand van St. Dorcas af te lossen. Een hele opluchting
voor Jacinta die iedere maand moet proberen de eindjes aan elkaar
te knopen. Voor onze Nieuwsbrief heeft ze enkele leuke foto´s van
haar bezoek aan Child Support en St. Dorcas gemaakt. Dank Clara
voor jouw betrokkenheid en ondersteuning!
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Bezoek Clara Silva
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Verslag Child Support, Mombasa
Het gaat goed met de 60 kinderen en het team van Child Support.
De waterpomp werkt prima en er is dagelijks genoeg water beschikbaar. In afwachting van de lijst
van aanbevolen boeken door de overheid zijn er reeds een aantal boeken aangeschaft. De voorraad
leerboeken is nu op een redelijk niveau.
Lilian is nog steeds bezig met haar opleiding en hoopt deze af te rond eind december 2018. Zij is op
17 september j.l. bevallen van een dochter en moeder en kind maken het goed. Namens het bestuur
van Stichting Gelijke Kansen van harte gefeliciteerd en een mooie toekomst gewenst. Ze is nu met
bevallingsverlof en wordt door een andere leerkracht vervangen. Samen met Sheila is zij in november
weer teruggekeerd naar het opleidingsinstituut; Lilian om haar opleiding af te ronden en Sheila om met
haar opleiding te beginnen.
De schaarste aan voedsel vanwege het wegspoelen van de gewassen door de regen en de daaruit
voortvloeiende hoge voedselprijzen (7% gestegen!), vormen iedere dag nog een uitdaging voor het
team om de eindjes aan elkaar te knopen. Helaas mochten ze als gevolg van de de economische
omstandigheden geen giften ontvangen van andere lokale projectsponsoren en valt het mede daardoor
niet mee om het hoofd boven water te houden.
60 kinderen worden iedere dag opgevangen en krijgen les op Child Support.
De kinderen zijn verdeeld over 6 groepen, te weten:
Jongens

Meisjes

Totaal

PP1

11

16

27

PP2

3

6

9

Rang 1

3

3

6

Rang 2

3

4

7

Rang 3

2

1

3

Standaard 4

3

5

8

25

35

60

Totaal

Het team van Child Support is de Stichting en alle donateurs zeer erkentelijk voor de voortdurende steun
aan onze kinderen voor een betere toekomst.
Veel dank van het Mombasa-team:
Lilian, Lenjo, Sheila, Metrine, Esther en Loice (invalkracht)
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Verslag St. Dorcas, Nairobi
In de maanden april tot en met juni werd heel Kenia geteisterd door lange en
zware regenbuien. Dit had tot gevolg dat het stukje land, dat het team van St.
Dorcas huurt en gebruikt om groenten op te verbouwen, overstroomde en alle
groenten weg spoelden. Voor de kinderen van St. Dorcas betekende dit dat ze,
ondanks de 3 maaltijden per dag, geen groenten en fruit kregen.
Ook de houtprijzen (brandstof voor het koken) gingen omhoog, omdat van
overheidswege besloten was om te stoppen met houtkap. Al met al een
moeilijke periode voor het team om de eindjes aan elkaar te knopen.
Het derde kwartaal van het jaar bracht gelukkig verlichting. Het weer werd
beter, waardoor men weer groenten uit eigen tuin kon gaan gebruiken om het
menu van de kinderen wat gevarieerder te maken. Een oud leerling, Jentricks
Kasiti, heeft meegeholpen om de moestuin tot een succes te maken. Dankzij de moestuin krijgen de
kinderen nu minstens 4 keer per week genoeg groenten (boerenkool) te eten. Ook vrienden en gulle
gevers uit de lokale gemeenschap brachten voedsel naar St. Dorcas en droegen zo hun steentje bij.
Lift the Children blijft St. Dorcas financieel nog maandelijks ondersteunen. Van dit geld worden medische
en sanitaire middelen gekocht, maar ook voedsel zoals pap, meel en suiker.
De huurachterstand werd betaald door een donatie van onze nieuwe donateur Clara Silva en Lift the
Children kwam met een energiebesparende oplossing door een “fornuis” aan St. Dorcas te schenken. Het
gevolg is dat het hout, dat nu gebruikt wordt voor het koken, in een maand tijd met bijna een derde is
verminderd. De keuken ziet er ook beter uit dan voorheen.
Iedere weldoener die bijdraagt aan het geluk van de kinderen willen we hartelijk bedanken.
Ook vrienden die langskomen om met de kinderen te praten, te dansen, plezier te maken en
motiverende gesprekken te voeren. Het is een andere manier van liefde tonen voor de kinderen, maar de
betrokkenheid is er niet minder om.
Kookpot geschonken door Lift the Children
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Voedselbijdrage Stichting Gelijke Kansen

Klaslokalen, slaapzalen en een nieuwe
plek
Van sommige klaslokalen moet de vloer
gerepareerd worden. In andere lokalen moeten
2 klassen 1 lokaal delen en geven leerkrachten
les in ploegendienst.
In de regenperiode begon het dak van de
slaapzalen te lekken waar de jongere kinderen
slapen. Gevolg was nat beddengoed en geen
mogelijkheid om de kinderen elders te laten
slapen. Tevens zijn sommige matrassen en
dekens aan vervanging toe. Er zijn tijdelijk wat
reparaties uitgevoerd, maar helaas kunnen
deze problemen nog niet opgelost worden.
Eerst moet er meer duidelijkheid komen
over het einde van de pachtovereenkomst
(december 2018) en de pacht of koop
van een nieuw stuk grond waar St. Dorcas
eventueel naar toe kan verhuizen. Het team
en de lokale gemeenschap hebben een stuk
land op het oog dat redelijk geprijsd is. Tot
nu toe is het landproject, opgezet door het
team zelf in samenwerking met de lokale
gemeenschap, nog steeds actief en wordt het
geld dat binnenkomt op een speciaal daarvoor
bedoelde rekening gestort. Het is een groot
project en men zal voor de aankoop van deze
grond ook een beroep moeten doen op de
Stichting en andere sponsoren, zoals Lift the
Children. Uitgangspunt van dit project is dat
het een permanente plaats wordt voor St.
Dorcas, zodat de continuïteit in de toekomst
gewaarborgd wordt en de nieuwe locatie
veiligheid en rust geeft voor zowel kinderen als
team.

Boeken en lesmateriaal
In eerdere verslagen werd gemeld dat er geen
nieuwe boeken en lesmateriaal aangeschaft
hoefde te worden. Echter begin dit jaar
veranderde het onderwijssysteem in Kenia en
moest er toch een nieuw curriculum voor de
boeken gekocht worden. Vanuit Nairobi kwam
er dan ook het verzoek voor een bijdrage
van de aanschaf van nieuwe lesboeken en
handleidingen voor de docenten. Wellicht
is het mogelijk om deze aanschaf mede te
financieren met de projectsubsidie van het Dirk
Bos Fonds.
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Opleiding leerkrachten
Het team van St. Dorcas is erg blij met de financiële
ondersteuning van het Dirk Bos Fonds, waardoor zij in staat
zijn 2 leerkrachten, t.w. Florence Kathambi (reeds begonnen
met haar opleiding) en Anorida (gestart in augustus) een
geregistreerde onderwijs opleiding te laten volgen en er zo
kwalitatief beter onderwijs aan de kinderen gegeven kan
worden. Ook de inzet van Selpher (oud student), die inmiddels
haar studie heeft afgerond en nu als vrijwilligster meedraait op
St. Dorcas, zorgt ervoor dat het niveau van het onderwijs stijgt
en men minder afhankelijk wordt van vrijwilligers en partiële
krachten. Voor de kinderen geeft het rust dat er niet steeds
een andere leerkracht voor de klas staat en na verloop van tijd
weer verdwijnt.
Anorida en Florence doen het goed op onderwijsinstituut
en helpen nu al onervaren leerkrachten, zodat de hoogst
mogelijke kwaliteit van onderwijs gegeven kan worden.
Ook Sheila en Lilian van Child Support, Mombasa zetten zich
volledig in om hun studie met succes af te ronden om zo de
kwaliteit van lesgeven aan de kinderen daar te optimaliseren.

Zelfvoorzienende projecten
Over het inkomen genererend project in Mombasa, waar men een kuikenopfokbedrijf wil gaan starten en
waar nu subsidie door de Stichting Alle Beetjes beschikbaar voor is gesteld, heeft u reeds kunnen lezen.
Maar ook ons andere project, de mais/graanmolen en het kruidenierswinkeltje in St. Dorcas, heeft nu een
gedeeltelijke subsidie ontvangen van De Hofstee Stichting. Dit betekent dat de lang gekoesterde wens
van het team van St. Dorcas om meer zelfvoorzienend te kunnen worden in de toekomst steeds meer
vorm gaat krijgen. Men was deze weg al op kleinere schaal ingeslagen door middel van het pachten
van een stukje grond, waarop groenten verbouwd werden. Dit zorgde voor een meer uitgebalanceerd
voedselaanbod voor de kinderen en de groenten die over waren, werden weer verkocht aan de lokale
bevolking. Dit initiatief van St.Dorcas zou ook navolging kunnen krijgen in Mombasa. De overheid scherpt
namelijk de wetgeving voor de kinderopvang aan en dit betekent dat de kinderen iedere dag moeten
worden voorzien van een voedzame maaltijd. Er is een acuut gebrek aan groenten en fruit op Child
Support en de ouders en lokale gemeenschap zijn al begonnen om een financiële bijdrage te leveren aan
het ochtendontbijt. Het centrum is op zoek naar ondersteuning van andere donoren.
Het project van St. Dorcas (de mais/graanmolen en winkel) kan dan van start gaan, er meer duidelijkheid
is over de aankoop van nieuwe grond en de voortzetting van St. Dorcas op een andere locatie. Het team
van St. Dorcas wordt wel onrustig nu de einddatum van de pachtovereenkomst (december 2018) in zicht
komt. De eigenaar van de grond wil graag het stuk land verkopen aan een projectontwikkelaar en het
is van hem afhankelijk of St. Dorcas nog wat uitstel krijgt om te verhuizen. Wij, als Stichting, team en de
lokale gemeenschap, doen er alles aan om de toekomst van St. Dorcas te waarborgen en voort te zetten
op een andere locatie.
We zijn daarom blij met elke gulle gever zoals bijvoorbeeld mevrouw Zipora Kegema van Stichting Lift the
Children met haar consequente ondersteuning van rijst, plantaardige olie, suiker, pap, meel, medische en
sanitaire voorzieningen en ondersteuning leerkrachten.
In de volgende Nieuwsbrief hopen we met een positief bericht te komen aangaande de aankoop/
verhuizing van St. Dorcas. Vanuit Nairobi is hiervoor een businessplan ingediend. Op onze vergadering
van het Algemeen bestuur zullen we ons beraden in hoeverre de stichting hierin financieel kan
participeren.
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Onze dringende oproep in de vorige Nieuwsbrief geldt dus nog steeds:

KENT U BEDRIJVEN OF INVESTEERDERS DIE WILLEN INVESTEREN
IN GOEDE DOELEN, LAAT HET ONS DAN WETEN!
In de vorige Nieuwsbrief hebben we een dringend appel laten uitgaan om versterking van ons bestuur
en mogelijke namen van organisaties waarmee onze stichting een samenwerkingsverband zou kunnen
aangaan. We hoopten op reactie, die helaas niet kwamen.
Ook het bestuur heeft gezocht naar bekwame bestuurders of geschikte samenwerkingsorganisaties.
De oogst van deze zoektocht is klein en daarom vragen wij u nogmaals met ons mee te denken en in uw
omgeving te onderzoeken of u ons op enerlei wijze kunt helpen.
Aan het einde van 2018 danken wij u allen voor het vertrouwen en de support die u geeft aan het werk
van onze stichting, kansarme kinderen op weg helpen naar een betere toekomst voor hen, hun directe
omgeving en het land waarin zij leven.

Vanuit de gedachte dat u en wij een bescheiden bijdragen mogen geven aan een betere wereld, wenst het
bestuur u zinvolle kerstdagen en alle goeds voor 2019.
Het bestuur van de 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 2019.
Elke gift (klein en groot) stellen wij enorm op prijs.
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IBAN: NL96RABO0103484620 BIC RABONL2U
t.n.v. Kenia Stichting Gelijke Kansen

Dank aan al onze trouwe donateurs en bedrijven

Stichting Gelijke Kansen
Kindertehuizen Kenia
Waardhuizen 27
4287 LP Waardhuizen

www.gelijkekansen.org
email: info@gelijkekansen.org
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KvK Nr: 18081819

