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Een donatie altijd van
harte welkom.
U kunt hiervoor een
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IBAN:
NL96RABO0103484620
BIC
RABONL2U
t.n.v. Kenia Stichting
Gelijke Kansen

Zonder uw hulp is
er geen voedsel, levensonderhoud nummer 1
voor de kinderen.

Colofon:
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Kindertehuizen Kenia
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4287 LP Waardhuizen
Opmaak: Createkst
Redactie: Yvonne van Haastrecht
en Elly van Maurik
Inleveren kopij bijvoorkeur via
email: info@gelijkekansen.org
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Beste donateurs en belangstellenden, medewerkers van bedrijven,
instellingen, scholen en kerken, die het werk van onze stichting volgen en financieel steunen,
Fijn dat we u weer nieuws mogen brengen van ons kinderhuis, Dorcas in Nairobi en
Child Support in Mombasa. De onderwerpen in deze Nieuwsbrief zijn:
• Interactie tussen stichting en de door de projecten ontwikkelde doelen tot
zelfredzaamheid.
• Begeleiding naar zelfredzaamheid.
• Invloeden op de eerste levensbehoefte.
• Verhuizing Dorcas.
• Ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten.
• Betrokkenheid van de gemeenschap bij de projecten.
• De Eindejaar vieringen.
• Beleid Stichting komende twee jaren.

Interactie tussen bestuur en de door de projecten ontwikkelde doelen tot
zelfredzaamheid
De brug naar een beter leven voor onze kinderen uit de sloppenwijken in Kenia
bestaat uit voedsel en onderwijs. Zonder deze directe en kleinschalige hulp door onze
Stichting, met ondersteuning van de lokale bevolking en andere instanties, hebben
straatkinderen in Kenia weinig kans op een betere toekomst.
Wij zijn dan ook blij, dat we tot nu toe als Stichting, dankzij onze trouwe donateurs
in staat zijn geweest om hieraan financieel te kunnen bijdragen. Uiteindelijk is het
de bedoeling dat beide projecten in Nairobi en Mombasa op eigen benen komen te
staan en geheel zelfredzaam worden. Wij als Stichting willen hen hierbij ondersteunen,
maar zij zullen zelf actie moeten ondernemen en initiatieven ontwikkelen. Onder
zelfredzaamheid verstaan wij het vermogen van mensen om zichzelf te redden op
alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg.
Zelfredzaamheid betekent niet: mensen aan hun lot overlaten.

Begeleiding naar zelfredzaamheid
Vandaar dat wij met financiële hulp van de Hofstee Stichting en Stichting Mundo
Crastino Meliori in de naaste toekomst, wanneer Dorcas is verhuisd, meer
zelfvoorzienend kunnen laten worden door de aanschaf van een mais-graanmolen en
het opzetten van een winkel.
Maar ook Child Support zal in de naaste toekomst meer zelfvoorzienend kunnen
worden dankzij de gift van Stichting Alle Beetjes, waardoor het team in Mombasa in
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staat is om op eigen grond een kuikenopfokbedrijf te starten, de Tezo farm. Hier is inmiddels al een begin
mee gemaakt. De opstart van dit project zal niet altijd makkelijk zijn. Om het kippenfarm project te laten
slagen is het van groot belang dat er water en electriciteitsaansluitingen zijn. De boerderij ligt op meer
dan 35 km van Mombasa en dit betekent dat het team een bewaker moet hebben. De boerderij heeft een
waterput, die water voor irrigatie kan leveren. De afstand zelf is geen probleem, maar wel de beveiliging
van het land. Het team moet een betrouwbare beveiliger vinden die een oogje in het zeil houdt en bereid
is de boerderij runnen als het team er niet is.
Tenslotte willen ze een begin maken met de bouw van een schuur en toilet, zodra er een beveiliger
gevonden is. Het team is ervan overtuigd dat het project te verwezenlijken is met hulp van de Stichting.
Dat is de uitdaging waarmee ze nu geconfronteerd worden, omdat ze dit project zelf moeten oppakken,
plannen, initiatieven ondernemen en managen. Dat zal een hele omslag zijn in denken en handelen.

Op de foto’s zien we leden van het Mombasa team. Zij zijn naar het stuk land geweest waar de kippenboerderij moet komen om een begin te maken met de aanleg van de schuur en het toilet.

Invloeden op de eerste levensbehoefte
Opnieuw droogte in Kenia
Gedurende de eerste drie maanden van 2019
hadden zowel het team van Dorcas als Child
Support te maken met een groot tekort aan water
vanwege de droogte. Het hele land werd hierdoor
zwaar getroffen; de voedselprijzen gingen weer
omhoog en er was weinig steun vanuit de lokale
gemeenschap, die eveneens getroffen waren door
de gevolgen van de droogte. De waterputten
stonden leeg en het was een grote uitdaging
om de kinderen iedere dag schoon drinkwater te
kunnen geven en ze te voorzien van de normale
basisbehoefte aan voeding, dus drie maaltijden per
dag, te beginnen met pap in de ochtend.

Wateraanvoer
De enige manier om aan water te komen was
het te kopen en dit te laten aanvoeren door
tankwagens.
Het bovenstaande voertuig kan een tank van 5.000
liter tegelijk vullen, voldoende voor drie dagen.
De groenten uit de moestuin verdroogden en
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aanvoer water
gingen dood, dus moest
er weer groenten gekocht
worden. Het was echt een
moeilijke tijd, maar er gloort
weer enige hoop.
Het regent nu weer een paar
dagen, maar het is nog steeds
niet zeker of dit aanhoudt.
De meteorologen verwachten
dat het komend seizoen in de
meeste delen van Kenia niet
genoeg regen zal gaan vallen.

Voedelsprijzen
Helaas is niet alleen de droogte
debet aan de verhoging van
de voedselprijzen. Terwijl
de overheid nog steeds
een overschot aan graan
rapporteert, heeft de toestroom van goedkoop geïmporteerd graan de markt overstroomd. Hierdoor
kunnen de boeren hun producten niet verkopen aan het Nationale Graan-en Productie Management.
De voedselrantsoenen zijn herzien en de centra hebben groenten supplementen uit hun maaltijden weg
gelaten. Boeren houden hun mais in voorraad, omdat ze niet betaald worden. Vanwege de hevige regens,
die enorm veel schade aan hebben gericht in het midden van het jaar 2018 in centraal en west Kenia en
de kustgebieden; heeft de regering in het laatste kwartaal van 2018 de voedselprijzen met meer dan 7%
laten stijgen.

Verhuizing Dorcas
Aankoop grond voor Dorcas
In de laatste Nieuwsbrief en de Eindejaar brief 2018
heeft u kunnen lezen dat de tijd begon te dringen
voor Dorcas om meer duidelijkheid te krijgen over
de aankoop van grond en de voortzetting van
Dorcas op een andere locatie. De einddatum van de
pachtovereenkomst; december 2018 kwam in zicht
en de druk van de eigenaren van de grond om de
grond zo snel mogelijk aan een projectontwikkelaar
te kunnen verkopen nam toe. Jacinta heeft met de
huidige landeigenaar gesproken over deze voor haar en het team van Dorcas uiterst zorgelijke situatie.
De landeigenaar heeft de leiding van Dorcas twee jaar de tijd gegeven om grond aan te kopen en te
verhuizen, maar iedere maand dat er eerder verhuisd kan worden is beter. De kale huur per maand is
nagenoeg verdubbeld, nog afgezien de kosten van water en elektriciteit. Er is echter geen keus. Zelfs als
er volgende maand een stuk grond gekocht kan worden, moeten alle gebouwen afgebroken, verhuisd
en weer opgebouwd worden. Zowel het bestuur van de Stichting als het team van Dorcas en de lokale
gemeenschap hebben de krachten gebundeld om de toekomst van Dorcas te waarborgen en voort
te kunnen zetten op een andere locatie. Helaas bleek het niet eenvoudig om een redelijk geprijsd en
geschikt stuk grond te vinden. Het probleem is dat Dorcas niet uit hun huidige buurt, de Dagoretti Corner
kan verhuizen, omdat het team anders de band met de straatkinderen en de Dagoretti gemeenschap
gaat verliezen als de afstanden dan te groot worden voor hun doelgroep. Dagoretti ligt grenzend aan
een aantal wijken, die zeer gewild zijn bij de middenklasse, waardoor de grondprijzen in en om Dagoretti
de laatste tijd extreem omhoog zijn gegaan. Voor het slagen van het zelfvoorzienend project van de
winkel moet er ook voldoende klandizie zijn, dus ook dat is een reden om in de huidige buurt te blijven.
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Verder buiten de stad, betekent een kleiner afzetgebied
voor het zelfredzaamheid project door de beperkte
concentratie van de bevolking.
Het stuk grond dat gezocht wordt, moet groot genoeg
zijn om er klaslokalen, slaapvertrekken, een keuken,
toilet en wasgelegenheid en een winkel op te zetten.
Het team heeft een stuk grond gevonden van 50 x
100 feet, wat niet meer is dan ca. 450 m2, veel kleiner
dan wat ze nu aan grond pachten! De vraagprijs
daarentegen is behoorlijk hoog! Jacinta heeft inmiddels
contact gelegd met een advocaat. In Kenia is het belangrijk om een advocaat in de arm te nemen bij de
aankoop van grond om te laten vaststellen wie de echte eigenaar van de grond is. Jacinta heeft met de
Marafiki gemeenschap afgesproken dat zij met hun hulp een extra fondsenwervingsactie gaan opstarten
om een nog groter bedrag dan de beschikbare som van € 33.000 in te zamelen voor de aankoop van
grond. De Marafiki gemeenschap ondersteunt Dorcas al met vrijwilligers.

Ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten
Examengelden en nieuwe boeken Dorcas
Het bestuur heeft ook dit jaar de benodigde examengelden
overgemaakt voor 27 studenten van Dorcas, die in de loop van
2019 examen zullen afleggen. De kandidaten in Nairobi van
2018 hebben hun examen zonder enig probleem afgerond. De
examenresultaten van 2018 werden vrijgegeven en vertoonden
een opgaande lijn in vergelijking met de voorgaande jaren. Twee
kandidaten zullen toegelaten worden tot de National University,
omdat ze gemiddeld B en C+ gescoord hebben. Basisleerlingen
deden het ook heel goed. De beste kandidaat was een meisje
dat 322 punten van de 500 scoorde. De regering heeft de
examenkosten in 2019 gesubsidieerd. Andere uitgaven, zoals het
kopen van chemicaliën voor onderzoek in het laboratorium zijn
door de Stichting betaald.
Op de foto, een van onze jongens die vorig jaar het KeniaCertificaat van Secundair Examen (KCSE) heeft behaald en een
B. heeft gescoord. Hij zal in september van dit jaar naar de
universiteit gaan om BCOM, Bachelor of Commerce, te volgen.
Hij geeft ondersteuning bij de lessen In Dorcas vanaf januari tot
september van dit jaar tot het moment dat hij naar de universiteit
gaat.
Tevens is er door de Stichting geld overgemaakt om nieuwe studieboeken en lesmateriaal aan te schaffen
vanwege de wijziging in het curriculum. Het team en de studenten van St. Dorcas zijn hier erg blij mee,
omdat dit hun kansen op een betere toekomst vergroot.
In Mombasa was in 2018 een boeken budget geparkeerd door Chris Mshamba in opdracht van de
stichting, bij de boekwinkel voor studieboeken dat voorlopig nog toereikend is.

Bijscholing en opleiding leerkrachten
Wat betreft onze ondersteuning bij de bijscholing en opleiding van leerkrachten kunnen we mededelen
dat Lilian in april examen 2019 doet en Sheila volgend jaar.
Selpher Mbone, onze stagiaire heeft haar bonus ontvangen en is nu toegetreden tot Government Public
Schools tegen een beter salaris. Selpher zal ondersteuning op Dorcas blijven geven in haar vrije tijd.
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Dankbrieven van de studenten
Anorida en Florence
Beide studentes bedanken het bestuur
van de Stichting voor hun steun en voor
de mogelijkheid die hen geboden werd
om hun opleiding of bijscholing tot
bevoegd leerkracht te kunnen voltooien.
Zij helpen en stimuleren regelmatig
de leerkrachten van Dorcas bij hun
lesgevende taak en zijn een voorbeeld
voor de studenten aldaar. Door hun
motivatie en inzet worden de studenten
gestimuleerd goede cijfers te halen en
op die manier hun doel te bereiken om
eventueel door te studeren.
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Betrokkenheid van de gemeenschap
op de projecten

Andere donoren en goede gevers in Kenia

Hoewel de bijdrage van andere donoren en weldoeners in het
eerste kwartaal laag was, schonk Mrs. Nadine voedsel aan het
team en de kinderen van Dorcas. Ook mevrouw Zipora Kegema
van Stichting Lift de Children bleef Dorcas steunen door
het geven van rijst, plantaardige olie, suiker, havermoutpap,
medische en sanitaire voorzieningen en een tegemoetkoming
voor de docenten. Andere vrienden en weldoeners gaven aan
het eind van het jaar 2018 voedsel. Dick en Nancy en familie
schonken 15 tafels en stoelen. Ook namens de stichting dank
hiervoor!

De Eindejaar vieringen
Child Support, Mombasa
De school was van 26 oktober 2018 tot 7 januari 2019 voor een lange kerstvakantie gesloten. De teams
Dorcas en Child Support waren blij verrast en dankbaar voor de bonus, die ze ook dit jaar weer van de
Stichting mochten ontvangen voor hun onmisbare vrijwilligerswerk. Op vrijdag, 18 januari 2019 was er
voor de kinderen van Child Support een late viering van de kerstmaaltijd.

Er was een verscheidenheid aan gerechten, waaronder chapati, rijst, ugali, vlees, kip en fruit zoals bananen
en watermeloen. De kinderen en het team hebben genoten van het heerlijke eten en bedanken de
Stichting voor dit gebaar met de woorden

ASANTE SANA.
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Door de financiële steun van de Stichting Gelijke Kansen, Lift the Children en andere weldoeners en
vrienden hadden de kinderen van zowel Child Support als St.Dorcas een geweldig kerstfeest.
Sommige weldoeners en gulle gevers gaven geen geld, maar ondersteunden de centra met lesgeven en
andere activiteiten of gaven in natura door voedsel te doneren. Allen die bijgedragen hebben aan de lach
op de gezichten van de kinderen, op welke manier dan ook, danken wij van harte!
Een aantal leerlingen en studenten van Dorcas kregen de gelegenheid om het presidentiële kerstfeest bij
te wonen in het State House, de officiële residentie van de president van Kenia. Een bijzondere ervaring.
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Aantal leerlingen Child Support
Het aantal studenten is hetzelfde gebleven, te weten: 60 leerlingen; 25 jongens en 35 meisjes.
De lokale gemeenschap en de ouders proberen op alle mogelijke manieren bij te springen, nu de
voedselprijzen drastisch gestegen zijn en het watertekort nijpend is. In de vorige Nieuwsbrief heeft u
kunnen lezen dat de waterpomp vervangen is en het team hoopt dat de watersituatie zal verbeteren met
de verwachte regenval.
Ouders, grootouders of andere familieleden dragen, indien mogelijk financieel, hun steentje bij aan het
realiseren van een ontbijt voor de kinderen. Van overheidswegen worden de regels voor kinderopvang
ook steeds meer aangescherpt en ziet men erop toe dat de kinderen de dag met een goed ontbijt
beginnen. Jonge kinderen hebben behalve een goed ontbijt ook iedere dag groenten en fruit nodig.
Helaas is er een acuut tekort aan groente en fruit en is de nog beschikbare groenten en fruit duur en
onbetaalbaar geworden. Het team is daarom op zoek naar andere donoren die hierbij behulpzaam
kunnen zijn. Ook betalen de ouders of verzorgenden nu een minimale bijdrage voor de aanschaf van
lesmateriaal. Om problemen met de regiopolitie te voorkomen, heeft het team op tijd geld vrijgemaakt
om de vergunning voor het runnen van een school te betalen.

Tusome programma
Het team van Child Support is erg blij dat hun school kan deelnemen aan het Tusome Early Grade Activity
programme. Deze naam is ontleend aan het Swahili-woord “laten we lezen”.
In heel Kenia zijn de cijfers voor geletterdheid in het basisonderwijs aanzienlijk lager dan verwacht,
ondanks de toegenomen onderwijsdeelname. Het Keniaanse onderwijssysteem probeert de leerresultaten
te verbeteren door betere leermethoden in te voeren, middelen voor lerarenopleidingen te vergroten en
leermiddelen te ontwikkelen die meertalige geletterdheid ondersteunen.
Tusome is ontworpen om de primaire leesvaardigheden te verbeteren voor ongeveer 7 miljoen Keniaanse
kinderen in de klassen 1-3. Kenia’s aanpak van de uitdaging om geletterdheid en leerresultaten te
verbeteren, is uniek in haar ambitieuze doelstellingen en goed onderzochte methoden om haar doel op
nationale schaal te bereiken.

Beleid Stichting komende twee jaren
Beddengoed voor Dorcas
Op dit moment zijn sommige matrassen en dekens versleten en heeft het team van Dorcas een financiële
bijdrage gevraagd aan de Stichting voor vervanging, zodat de kinderen weer comfortabel kunnen slapen.
Wij willen dit onder uw aandacht brengen en hopen hiervoor extra giften te mogen ontvangen.

Nieuwe donateurs
We mogen twee nieuwe donateurs van onze Stichting welkom heten en hopen hen via de jaarstukken en
de Nieuwsbrieven zoveel mogelijk inzicht te geven in het werk dat de stichting mag doen in Kenia. Dank
voor uw betrokkenheid en steun.
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Tot slot
Op de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van 8 december 2018 en recent op 13 april jl. heeft het
bestuur uitvoerig gesproken over de toekomst van onze projecten in Nairobi en Mombasa. We hebben
ook research gedaan naar vergelijkbare projecten bij grotere instellingen voor goede doelen. We hebben
de werkzaamheden van de afgelopen jaren en de resultaten getoetst aan de doelstellingen van onze
stichting. Nu onze beide projecten, dankzij diverse donaties een begin kunnen maken met het bereiken
van een grotere mate van zelfredzaamheid heeft het bestuur met de teams in Kenia afgesproken dat
het doel is om de komende twee jaar met onze steun, deze zelfredzaamheid te gaan realiseren. Daarop
zal het beleid voor de komende twee jaren gericht zijn. In onze Jaarstukken, op de onderdelen Beleid,
Begroting en Toelichting Begroting is dit streven aangegeven.
De leerlingen, teams van Dorcas en Child Support wensen alle donateurs, gulle gevers en weldoeners en
het bestuur van de Stichting een gelukkig 2019 toe. Ook in 2019 vragen we u weer ons werk te willen
blijven steunen. Mogen we op u rekenen?
Met vriendelijke 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 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
IBAN: NL96RABO0103484620
BIC RABONL2U
KvK Nr: 18081819

