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Nieuwsbrief april 2021

Colofon:
Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van: Stichting Gelijke Kansen  
Kindertehuizen Kenia
Piet v/d Polsingel 28
3056 AK Rotterdam

Opmaak: Createkst
Redactie: 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 

Met uw steun, samen 
bouwen aan een betere 
toekomst voor kansarme 
kinderen.

Beste donateurs en belangstellenden, medewerkers van bedrijven 
en kerken, die die het werk van onze stichting volgen en financieel 
steunen,

Aan het begin van wat hopelijk wereldwijd een iets positiever jaar zal worden, willen 
we u graag informeren over alle ontwikkelingen die plaatsgevonden hebben bij onze 
projecten Dorcas in Nairobi en Child Support in Mombasa.

De volgende onderwerpen zullen in deze Nieuwsbrief aan de orde komen:
• Voorwoord van onze voorzitter Daniël Stolk
• Verslag Dorcas, Nairobi
• Succesverhalen studenten
• Verslag Child Support, Mombasa
• Reactie donateur op Nieuwsbrief
• Nieuwe drukkerij 
• Giften
• Samenwerking met Local Bean Brothers

Van de voorzitter
Na heropening van de scholen in Kenia begin januari (9 maanden gesloten geweest!) 
bereikt ons op het moment van schrijven het bericht dat de covid19 besmettingen in 
Kenia wederom een piek vertonen. Openbare instellingingen, inclusief universiteiten 
en scholen, zullen derhalve wederom per 29 maart sluiten tot zeker 10 mei. Een 
enorme tegenvaller, vooral omdat veel leerlingen vaak niet terugkeren naar school om 
uiteenlopende redenen. In onze beide projecten echter is er de afgelopen 3 maanden 
heel hard gewerkt en zijn alle kinderen teruggekeerd in de schoolbankjes.

Naast de reguliere lessen is deze periode gebruikt om de verlate 2020 examens in 
te halen. Alle leerlingen van de examenklassen in Mombasa hebben hun examen 
gehaald, ondanks de korte voorbereidingstijd en de studenten in Nairobi staan klaar 
om eindelijk hun examen te kunnen doen komende maand april.

Jacinta Thaimuta met de 2020 eindexamenleerlingen
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Het Stichtingsbestuur is aan het begin van het nieuwe jaar druk geweest met de 2020/2021 planning en 
de diverse rapportages. Speciale dank aan ESJ Financial Engineering/Accountants voor het belangenloos 
verzorgen en goedkeuren van de 2020 Samenstellingsverklaring, welke op de website geplaatst zal worden 
tesamen met de jaarverslagen en onze prioriteiten voor 2020/2021. Naast de maandelijkse ondersteuning 
onderwijs, voedsel en sponsoring examens zijn dat de verdere constructie werkzaamheden Nairobi (lokalen/
slaapvertrekken), het opzetten van het landbouwproject in Mombasa, de graanmolen/winkel in Nairobi en 
verdere ondersteuning van de eind 2019 nieuw opgezette Keniaanse zuster Stichting. 

De pandemie blijft zoals gezegd ook in Kenia helaas nog steeds doorwoekeren met een 20% stijging eind 
maart van het aantal positief geteste mensen vergeleken met begin 2021. Dit zal wederom een grote impact 
hebben in ons streven om beide projecten uiteindelijk op eigen benen en zelfvoorzienend te krijgen. 

Het bestuur is echter vastbesloten om onze doelen uiteindelijk te behalen. We blijven de projecten zo goed 
mogelijk ondersteunen om hun en onze dromen te verwezenlijken. Ondanks de moeilijke tijden, ook voor 
ons in Nederland, hopen wij dat u ons hierin blijft steunen. Namens de schoolleiding en alle leerlingen in 
beide projecten, grote dank voor al uw support van 2020 en alvast voor 2021.

Aanschaf nieuwe lesboeken in januari

Het Dorcas team voor de geplande winkel/kiosk

Verslag Dorcas, Nairobi
De scholen in Kenia zijn aan het begin van het jaar weer 
open gegaan. Vanwege corona moesten de scholen aan 
een aantal voorwaarden voldoen om de kinderen op 
school weer veilig te kunnen ontvangen. Voor het hoofd, 
Jacinta Thaimuta, een hele uitdaging om, ondanks het 
krappe budget dat ze te besteden had, de school toch 
covid bestendig te maken. Met de financiële bijdrage van 
de Stichting, waarmee de benodigde gezichtsmaskers, 
thermometers en ontsmettingsmiddelen konden worden 
aangeschaft, is het toch gelukt de school in januari open 
te laten gaan. In de 9 maanden dat Dorcas gesloten was, 
waren er ook heel weinig bijdragen van de gemeenschap 
uit angst voor besmetting enerzijds en vanwege moeilijke 
economische situatie anderzijds. De examenstudenten, 
samen met de groep ex-straatkinderen die permanent in 
Dorcas verblijven, hebben dankzij uw steun gelukkig iedere 
dag van een warme maaltijd kunnen genieten. 

De overheid had de datum voor de eindexamens in 
verband met de sluiting van de scholen opgeschort naar 
april 2021. De 2020 schoolsluiting had ook invloed op 
de besluitvorming aangaande nieuwe lesboeken en is 
verschillende malen uitgesteld. Inmiddels heeft overheid de 
nieuwe richtlijnen bekend gemaakt en konden dankzij een 
speciale bijdrage de benodigde lesmaterialen en boeken 
aangeschaft worden.

Het team van Dorcas heeft inmiddels de verhuizing naar 
het nieuwe terrein voltooid. De op te zetten winkel/kiosk zal 
afhankelijk van de coronabeperkingen en verdere financiele 
bijdragen hopelijk in 2021 in gebruik worden genomen. Dit 
geldt ook voor de aanschaf van de geplande graanmolen. 
Voor beiden is ca. € 5,000 benodigd. Ondertussen zullen 
de constructiewerkzaamheden voor aanvullende nieuwe 
klaslokalen doorgaan dankzij fantastische nieuwe bijdragen 
begin dit jaar van enkele trouwe sponsoren (zie Giften). 
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Ondanks de stenge richtlijnen voor wat betreft covid19, zal het team van Dorcas er alles aan doen om het 
aantal kinderen/leerlingen ook in 2021 te behouden. Te meer ook omdat vooral de allerarmsten het nog 
zwaarder hebben gekregen door de economische omstandigheden. 

Tot slot de vermelding dat dankzij de fantastische eindejaarsbijdrage van Diaconie Prot. Gemeente Uitwijk/ 
Waardhuizen, het kerst/eindjaarsfeest in Dorcas (en Mombasa inmiddels ook) een groot succes is geworden 
en een onvergetelijke dag na een hele lange en zware tijd.
 

Kerstmaaltijd St Dorcas
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Succesverhalen studenten

In 2009 zijn Stichting Gelijke Kansen en het St. Dorcas Project 
in Nairobi een samenwerking aangegaan om straatkinderen 
uit de sloppenwijken van Nairobi onder het motto van 
‘Boeken en Brood’ een kans te geven op een betere toekomst. 
Op de foto ziet u enkele studenten die inmiddels hun 
examens behaald hebben en hun weg in de samenleving 
vervolgen. Deze kinderen, waarvan sommigen op straat 
leefden, vertellen nu hun succesverhaal dankzij uw steun. 
Sinds 2010 heeft de Stichting elk jaar voedsel en onderwijs 
kunnen bieden aan wel 200 studenten en kwam de hulp voor 
deze kinderen op het juiste moment. Het Kenia-project is 
lokaal geregistreerd en de samenwerking is gericht op een 
betere toekomst voor deze kinderen.

Selpher Mbone
Selpher Mbone was één van onze eerste studenten, die 
Dorcas vanaf de kindertijd opgevangen en ondersteund 
heeft. De Stichting heeft haar opleiding tot volledig bevoegd 
leerkracht in het basisonderwijs gesponsord. Na haar 
opleiding heeft ze 1 jaar als vrijwilliger les gegeven aan de 
kinderen in Dorcas en begeleidde ze andere studenten die 
ook leerkracht wilden worden. 

Ze is erg dankbaar voor de kans die ze gekregen heeft en 
geeft haar waardering hiervoor als volgt weer:
“Ik weet dat ik de Stichting nooit kan terugbetalen wat ze voor 
mij gedaan hebben, maar ik zal mij blijven inzetten en hard 
werken om andere kinderen diezelfde kans te geven als ik heb 
gehad. Wat de Stichting mij gegeven heeft beschouw ik als een 
cadeau dat niet gekocht, verkocht of zelfs maar vergeten kan 
worden”. 

Selpher heeft tevens het geluk gehad om een vaste baan te 
vinden bij de Keniaanse overheid als fulltime leerkracht. Ze 
blijft Dorcas echter af en toe bezoeken om haar ervaringen 
en doorzettingsvermogen te delen en om als vrijwilliger les te 
geven aan de kinderen. 

Dalmas Nyogesa
Dalmas Nyongesa werd uit de sloppenwijken van Nairobi 
gered en als klein kind naar Dorcas gebracht. Dalmas 
beschouwt Jacinta als zijn moeder en Dorcas als zijn enige 
huis. De jongen was één van de beste leerlingen op school 
en werd daarom in 2019 als door de overheid gesponsorde 
student toegelaten tot de Egerton University Nakura om 
zijn Bachelordiploma te halen op het gebied van handel. 
Dalmas komt af en toe nog op bezoek in Dorcas en geeft de 
studenten dan als vrijwilliger gratis les.

Enkele van de studenten die 
inmiddels afgestudeerd zijn...

Selpher samen met  
haar guardian Jacinta

Dalmas Nyogesa
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Jendricks Kasiti en Anorida Mwali
Ook Jendricks Kasiti kwam als klein meisje bij Dorcas. 
Ze was goed in toneel, zang en poëzie. Mevrouw 
Kasiti is net afgestudeerd aan de St. Paul University 
voor haar diploma Psychologische begeleiding. Ze 
is nog steeds op zoek naar een fulltime baan en 
doet momenteel vrijwilligerswerk bij Dorcas om haar 
‘Dorcas broers en zussen’ les te geven. Anorida Mwali 
is ook één van onze eerste gesponsorde studenten 
en onlangs afgestudeerd aan het Orthodox College 
of Africa met een onderwijsdiploma. Haar volledige 
opleiding werd betaald door de Stichting. Anorida 
heeft besloten om fulltime les te gaan geven in 
Dorcas en krijgt een kleine toelage. 

Verslag Child Support, Mombasa
Van 26 oktober tot 23 december vorig jaar was de 
school al gedeeltelijk open voor 8 examenleerlingen 
van groep 4. Van deze 8 leerlingen kwamen er 5 
op school om de lessen te volgen. De overige 3 
kinderen waren naar hun dorp afgereisd en volgden 
thuisonderwijs. Op school volgden de kinderen 
de covidregels netjes op en hebben ze hun lessen 
ondanks alle uitdagingen goed kunnen voortzetten. 
Met de kinderen die thuis zaten gaat het ook goed. 
Ze hadden het voorrecht om regelmatig ontbijt en 
lunch van de school te krijgen en dit heeft zeker 
bijgedragen aan hun gezondheid. Vanaf januari van 
dit jaar is Child Support in Mombasa weer helemaal 
opengegaan en zijn alle schoolbankjes gelukkig weer 
gevuld met de 40 leerlingen. 

Met de leerkrachten gaat het ook goed. 
Onderwijzeres Metrine is inmiddels klaar met 
haar examens, Lilian en Sheila waren dit al eerder. 
Zowel Lilian, Sheila als Metrine hebben onlangs 
bericht ontvangen dat zij allen geslaagd zijn voor 
hun onderwijs vervolgopleiding. Een fantastische 
prestatie!

Het team is dankbaar voor de kerstbonus, die ze van 
de Stichting mochten ontvangen en de doorbetaling 
van hun maandelijkse salaris, zodat ze ook hun 
gezinnen konden blijven ondersteunen. De Stichting 
heeft ook geld overgemaakt om gezichtsmaskers, 
thermometers en ontsmettingsmiddelen aan te 
schaffen, zodat de kinderen van groep 4 vorig jaar 
naar school konden komen en de school in januari 
weer open kon gaan. Ondanks alle problemen, 
gerelateerd aan de lange lockdown in 2020, bleef ook 
de lokale gemeenschap de school steunen met kleine 
bijdragen wat hopelijk in de toekomst nog verder 
uitgebreid zal worden. 

School heropening in Mombasa Child Support... 
eindelijk!!
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Op 22 februari is dan ook eindelijk het verlate eindejaarsfeest in Mombasa gevierd. Na zo veel maanden 
thuis zitten, eindelijk ontspanning en lachende gezichtjes.

Metrine, Lilian en Sheila...de drijvende onderwijskrachten en dagelijkse leiding Child Support....
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Tezo Roka Farm
Samuel Okongo en Lenjo Mshamba, twee drijvende krachten van het eerste uur, hebben de bouw van de 
boerderij in Tezo Roka gedeeltelijk voltooid met de waterput, omheining en een klein onderkomen. Helaas 
is de geplande kippenboerderij financieel niet haalbaar gebleken als project en op langere termijn niet 
rendabel. Katy Aldrick, een van de bestuursleden van de nieuwe Keniaanse stichting, heeft contact weten 
te leggen met een landbouw expert om een voorstel uit te werken dat wel inkomensbestendig zal zijn. Ons 
doel is nog steeds om met de opbrengsten van het boerderij-project het Child Support project financieel 
te kunnen ondersteunen voor de langere termijn. In afwachting van de aanleg van o.a. elektriciteit, een 
waterpomp en een goed business plan, hopen wij dat dit zelfvoorzienend project dit jaar verder ontwikkeld 
zal kunnen worden. In de tussentijd is er een beheerder aangesteld om het land te onderhouden en de reeds 
geplante gewassen en bomen van water te voorzien. 

Op zoek naar de juiste formule en opzet voor het boerderijproject...

De belangrijkste taak van het Child Support team zelf zal toch blijven liggen bij het onderwijzen en 
begeleiden van de kinderen op school. Tot slot nog de vermelding dat onze Stichting wederom de jaarlijkse 
licentiekosten (ca. € 250) op zich heeft genomen en dit bedrag inmiddels aan Child Support is overgemaakt.

Een leuke reactie op de Nieuwsbrief!
Goedenavond bestuursleden van de Stichting  
Gelijke Kansen Kenia,
Dank voor de laatste nieuwsbrief van 2020.
We zijn weer ‘bijgepraat’, en wat mooi om te lezen 
hoe, ondanks de moeilijke tijd waarin we allen 
leven, alles doorgaat!

Hartelijke groet en ook jullie goede dagen en in al-
les Gods Zegen voor het nieuwe jaar toegebeden,

Henk en Tineke Kraaij
Uitwijk 

Dank voor deze positieve reactie! Het is fijn om 
te horen dat onze Nieuwsbrief goed gelezen en 
gewaardeerd wordt!

Nieuwe drukkerij gevonden om te printen!
Na jarenlang prettig samengewerkt te hebben met 
Publipush in Raamsdonksveer, die voor onze Stichting 
gratis de Nieuwsbrieven gedrukt heeft, kwam helaas 
door vertrek van onze contactpersoon hieraan een 
einde. We willen jullie hartelijk danken voor jullie 
belangeloze inzet.

Gelukkig hebben we in Dalfsen een nieuwe drukkerij 
bereid gevonden om geheel gratis de Nieuwsbrieven 
voor ons te printen. Super aardig en daarom willen 
we ‘t Printhuus in Dalfsen en met name Wilko Jan van 
Niejenhuis bedanken voor zijn spontane aanbod en 
verdere samenwerking. 
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Giften
Dankzij een bijdrage voor de examengelden 
van een gulle gever waren onze 
examenkandidaten weer instaat hun examens 
af te leggen. Namens alle kandidaten 
hartelijk dank hiervoor!

Maar er was nog meer goed nieuws! EWS 
Group, Cargo Company en 2 anonieme 
donateurs hebben door hun financiële 
bijdrage ervoor gezorgd dat er 3 lokalen op 
het nieuwe terrein van Dorcas gerealiseerd 
en gebouwd konden worden. Fantastisch 
nieuws en een goed begin van 2021! Namens 
het team van Dorcas veel dank hiervoor!

Samenwerking met Local Bean Brothers
Via de mail ontvingen we dit bericht:

Beste Stichting Gelijke Kansen,

Ik benader u namens Local Bean Brothers. Wij zijn 
een kleinschalige koffiebranderij in opstart. Naast 
een eerlijke inkoop van onze koffiebonen willen we 
iets terug doen voor de landen van herkomst van 
onze koffiebonen. Daarom zoeken wij nu een mooi 
project om aan onze Keniaanse koffielijn te kop-
pelen. Dit project willen wij extra aandacht geven 
op onze website, zodat koffiekopers meer infor-
matie krijgen. Daarnaast willen wij 25% van onze 
winst per verpakking doneren. Graag kom ik met 
u in contact om informatie te delen over Stichting 
Gelijke Kansen en te kijken of wij een mooie samen-
werking kunnen opzetten.

Met vriendelijke groet,

Gianno Beij
Local Bean Brothers

Examenkandidaten! Stilte! Examens zijn begonnen!

Begin april 2021 is helaas overleden:

Dhr. Henk Stolk 
Henk Stolk was een trouwe sponsor van onze Stichting, zelfs tot in zijn nalatenschap. Zijn bijdrage zal worden 

besteed aan de examens voor de 2021 kandidaten. Mede dankzij hem zullen 15 kansarme jongeren ook in 2021 
hun middelbare school kunnen afsluiten en verder aan hun toekomst kunnen bouwen. Zijn groots gebaar leeft 

voort in hen.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij dit verlies.

Na overleg heeft het bestuur besloten om op 
deze uitnodiging in te gaan. Het concept en de 
gedachten hierachter sprak ons zeer aan. Er is 
inmiddels een samenwerkingscontract opgesteld 
tussen Local Bean Brothers en de Stichting en we 
wachten met spanning af hoe deze koffiebranderij 
zich verder gaat ontwikkelen. Vanzelfsprekend 
hopen we op een positief resultaat en wensen we 
hen veel succes toe. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze Keniaanse en 
Ugandese koffie dan kunt u die al via  
Bol.com bestellen of via hun eigenwebsite en 
verdere informatie  
https://www.localbeanbrothers.com/ en  
https://www.localbeanbrothers.com/projecten.
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Dank aan al onze trouwe donateurs en bedrijven

The Dorcas family, wij gaan er weer tegenaan, mede dankzij uw steun !


