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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 het werk van onze stichting volgen en financieel on-
dersteunen,

Aan het eind van een bewogen jaar met helaas weer een aantal toenemende 
coronabeperkingen, willen we met u terugblikken op de ontwikkelingen die in Kenia bij 
onze projecten in Nairobi en Mombasa hebben plaatsgevonden.

De volgende onderwerpen zullen in deze Nieuwsbrief aan de orde komen:
• Bliksembezoek van onze voorzitter aan de projecten in Nairobi en Mombasa
• Verslag Dorcas, Nairobi
• Verslag Child Support, Mombasa
• Verdere updates en donatie Local Bean Brothers
• Overige giften
 

Van de voorzitter
Het zal u niet ontgaan zijn, de pandemie, samen met klimaatgerelateerde 
veranderingen, een toenemend aantal conflictgebieden, hoge voedsel-, brandstof- 
en transportkosten, hebben gedurende 2021 nog veel meer mensen de armoede in 
gedreven. Alhoewel de Keniaanse economie veerkracht heeft getoond, hebben vooral 
de allerarmsten het erg zwaar door inflatie en hogere voedsel- en brandstofprijzen. 
Veel werkgelegenheid is ook nog steeds niet terug, met name in het voor Kenia zo 
belangrijke toerisme.
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Grote uitdagingen dus voor onze beide projecten Dorcas in Nairobi en Child Support in Mombasa om met 
de beperkte middelen zowel school als maaltijden te blijven organiseren. Er is dan ook wederom veel werk 
verzet in 2021. Dankzij uw steun konden we de 190 kinderen in Nairobi en 60 kinderen in Mombasa blijven 
ondersteunen. Afgezien van Covid zal het jaar 2022 tevens in het teken van veranderingen staan vanwege 
wijzigingen in het Keniaanse onderwijssysteem.

Om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die daarnee samenhangen, zullen we daarom in Mombasa het 
aantal klassen en lokalen moeten uitbreiden. In Nairobi zijn we aan constructiewerkzaamheden begonnen 
op het nieuwe stukje land. Voor beide locaties hebben we een ‘business model’ opgesteld en een langere 
termijn visie op basis van grotere zelfredzaamheid. Om dit te bereiken blijven uw en onze steun heel hard 
nodig.

Beide projecten zijn inmiddels in een officieel geregistreerde nieuwe Keniaanse Stichting ‘Equal Chances’ 
opgegaan ten behoeve van meer efficiency, zelfredzaamheid en gezamenlijke fondsenwerving. Ook is hun 
nieuwe website van start gegaan te weten: www.equalchancesupport.org

Tot slot de veelzeggende woorden tijdens mijn korte bezoek aan de projecten in november j.l. 

You gave me what you did not have and I gave you what I had to give,  
Together we make things Greater ! 

Dank voor al uw geweldige steun in 2021 en wij hopen dat u dit wederom zult willen voortzetten in het 
komende jaar.

Namens het hele bestuur, een goede kerst, een voorspoedige start van het nieuwe jaar toegewenst en 
bovenal blijf gezond!

Daniel Stolk
Voorzitter

Vandaag getrakteerd bij aankomst Dorcas...al deze kinderen zijn inwonend, 75 van de 190 kinderen in totaal. Even 
feest met limonade en traktaties; het was een kort maar heel warm onthaal....
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Tijdens het bezoek in Mombasa was een grote wens van het team om wat kleding voor de kinderen aan te schaffen

Verslag Dorcas, Nairobi

Voedselbijdrage
Dankzij de steun van onze stichting, een andere trouwe donor ‘Lift the Children’ en enkele lokale weldoeners 
kon het St Dorcas in Nairobi de derde Coronagolf toch redelijk doorkomen. Het aantal lokale donoren echter 
nam sterk af door de economische impact van de pandemie. De ondersteuning van de stichting biedt het 
team van Dorcas gelukkig nog wel elke maand de mogelijkheid om het benodigde basisvoedsel te kopen 
zoals graan en peulvruchten, waarbij men tracht de rest aan te vullen via lokale weldoeners. Hierdoor slaagt 
men er over het algemeen in om de kinderen minimaal twee maaltijden per dag te geven en gaat niemand 
met honger naar bed. Dank aan al onze donateurs, sponsors en lokale gevers hiervoor!

St Dorcas onderhoudt ook een kleine moestuin elders in de omgeving waar groenten verbouwd worden. Een 
hele uitdaging vanwege de dit jaar wederom uitzonderlijk lange droogte. Hieronder zijn de kinderen volop 
bezig om de groenten te verzorgen en regelmatig water te geven. Sinds kort heeft men op de nieuwe locatie 
ook een directe wateraansluiting, waardoor een aparte eigen waterput niet langer nodig zal zijn.
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Onderwijs
Afgelopen jaar zijn alle kinderen na de verplichte schoolsluitingen weer teruggekeerd en moest er hard 
gewerkt worden om de verloren leertijd in te halen. Ook de examenkandidaten voor het voortgezet 
onderwijs 2020 hebben afgelopen april met goed gevolg hun nationale examen kunnen doen. De overheid 
stond, ondanks de lockdown, toe dat eindexamenkandidaten als eersten naar school konden terugkeren om 
zich voor te kunnen bereiden en vervolgens examen te doen. Het is bemoedigend om te zien hoe onderwijs 
het verschil kan maken in het leven van deze kinderen. Inmiddels zijn ook de examenkandidaten voor 2021, 
dankzij een legaat van een trouwe donateur, ingeschreven en wensen wij hen veel succes het komende 
schooljaar. 

Vorderingen bouw
Na meer dan 6 maanden zijn de bouwwerkzaamheden weer hervat. Het wachten was op alle vereiste 
vergunniningen die nu eindelijk binnen zijn. Door covidbeperkingen van overheidswege heeft het lang 
geduurd voordat de bouwplannen en het ontwerp waren goedgekeurd door de verschillende gemeentelijke 
commissies. In de fase waarin het proces zich nu bevindt kan er weer verder gebouwd worden. 
Het plan van Dorcas is nu om in plaats van tijdelijke behuizing en klaslokalen, een permanent schoolgebouw 
van minimaal twee verdiepingen te bouwen. Op deze manier bespaart men op de ruimte die men ter 
beschikking heeft en voorkomt men dat in de toekomst de tijdelijke constructie weer afgebroken moet 
worden. Belangrijk is dat er ook nog voldoende ruimt overblijft voor de kinderspeelplaats. 

Een warm onthaal bij aankomst in Nairobi, Dorcas...

 
Deze toekomstbestendige oplossing van bouwen zal ook beter bestand zijn tegen weersinvloeden. Met een 
accommodatie van betere kwaliteit zullen kinderen minder snel ziek worden, waardoor men naar verwachting 
op extra medische kosten zal besparen. De fundering is inmiddels (letterlijk) gelegd. Het team zal echter nog 
veel meer financiële steun van de Stichting nodig hebben. De kosten per klas zullen nagenoeg hetzelfde 
blijven als in het oorspronkelijke plan. Ms Jacinta, de caretaker en administrator, is volop bezig om bij de 
lokale gemeenschap verdere donaties op te halen voor dit project. 
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De fundering voor het nieuwe schoolgebouw is inmiddels gelegd...nu de klaslokalen nog...

Na overleg met Jacinta zal ze waarschijnlijk toch geen andere keus hebben dan haar huidige groep te 
verkleinen en te focussen op kwaliteit. Veel arme gezinnen hebben het extra zwaar door de covidpandemie, 
dus moeten we prioriteiten stellen wie de hulp het hardst nodig zullen hebben gezien de weinige 
middelen die ons ter beschikking staan. Als het moet worden beschikbare ruimtes gedeeld. Er worden 
thans 192 kinderen opgevangen en onderwezen, waarvan 75 in het weeshuis blijven slapen. Deze groep, 
de binnenslapers, heeft prioriteit en de lagere schoolopleiding. In hoeverre gereduceerd kan worden op 
leerlingen van buitenaf zal de komende tijd worden bezien.

De kruidenierswinkel/kiosk en Posho maaltijden – Nairobi
De permanente behuizing van de geplande winkel en de posho graanmolen is voltooid. Volgende fase t.b.v. 
inkomensproject is aanschaf graanmolen en eerste voorraden geschat op € 5.000 als startkapitaal. Het idee 
is om kleine maaltijden rond de brengen naar klanten in de snelgroeiende lokale gemeenschap. Zodra het 
startkapitaal bijeen is willen we met dit project starten.

Het wordt een permanent gebouw bestaande uit 2 lagen om ruimte te besparen. De zwaardere fundering is nodig om 
tot drie lagen van ieder 4 lokalen te dragen. 

Op de achtergrond het gebouwtje voor de beoogde winkel/kiosk en posho graanmolen.
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Een leuk hoogtepunt: een schooluitje naar het Nairobi Giraffe Centre wat een geweldig ervaring is geweest voor onze 
kinderen na een hele zware tijd.

Verandering onderwijssysteem
Het ministerie van Onderwijs heeft op alle scholen een allesomvattend programma voor de basisschool 
opgesteld. Het nieuwe onderwijssysteem in Kenia heeft veel veranderingen met zich meegebracht voor 
het onderwijsprogramma, dat meer praktische activiteiten omvat die door de studenten moeten worden 
gedaan. Beide centra kregen leesmateriaal van particuliere donateurs en van de gemeenschap. Er is nog 
steeds grote behoefte aan lesboeken, schrijfgerei en geld om uniformen aan te schaffen. Het studiejaar 
2021 loopt pas volgend jaar maart af i.v.m. alle covid geraleteerde onderwijsvertragingen en lock downs in 
2020. 

Gezien het feit dat er niet zoveel weldoeners zijn als gewoonlijk vanwege covid, heeft dit helaas ook invloed 
op de kwaliteit van lesgeven. Dorcas werkt uitsluitend met vrijwillige leraren die gewoonlijk gewaardeerd 
worden door hen te helpen met voedsel en huur. Omdat daar nu geen middelen voor zijn wordt het steeds 
moeilijker om de 15 leraren vast te houden. Ook de leiding heeft moeite met de eindjes aan elkaar knopen, 
dus dit vormt een groot probleem. 

 Ondanks covid zijn er gelukkig toch enkele donaties gedaan. Dit heeft het team een boost gegeven 
om te overleven in deze moeilijke periode. Kinderen konden naar school gaan dankzij kleding en 
voedselbijdragen van lokale gemeenschapsgroepen.
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Verslag Child Support, Mombasa
Na de heropening in mei, startte de school in oktober met de tweede termijn welke zal doorlopen tot 
december 2021. De kinderen maken het allemaal goed en zijn gezond. Het aantal kinderen dat onderwijs 
krijgt is nog steeds 60 uit de allerarmste (één ouder) gezinnen/voogden aan wie iedere maand een minimale 
bijdrage gevraagd wordt. De kinderen werken hard, zijn gemotiveerd en zijn blij met deze kans. Eén leerling, 
Grace Mbuche Ngao - 13 jaar oud is volledig wees en hoeft geen financiele bijdrage te leveren. Nadat het 
meisje geboren was is de moeder waarschijnlijk overleden en is het kind bij een voogd achtergelaten. Het 
meisje zit nu in klas vier en doet het goed op school. Dit verhaal laat weer zien hoe belangrijk onze projecten 
in het leven van een Keniaans kind kunnen zijn. Voedsel en educatie kunnen het verschil maken tussen een 
leven op straat of een betere toekomst.

Examens en opleiding leerkrachten
Net als in de rest van Kenia werd de school weer opnieuw 
geopend met als eerste de examenleerlingen. Vanwege de 
moeilijke periode ten gevolge van Covid, de alsmaar hogere 
voedselprijzen en het belang voor de school om de leerkrachten, 
waarin de laatste jaren door de Stichting veel geïnvesteerd is in 
opleiding/training, te behouden heeft de Stichting besloten de 
leraren een geringe salarisverhoging te geven. 
 

Lessen volgen gaat veel beter met een volle maag...leerlingen in af-
wachting van de lunch... 

In overeenstemming met de nieuwe richtlijnen van het Ministerie 
van Onderwijs moeten alle leraren worden opgeleid volgens 
het nieuwe CBC-curriculum (Competentie Gebaseerd leerplan). 
De leerkrachten van Child Support hebben deze training goed 
doorlopen. Het Mombasa team heeft o.a. IPads nodig voor de 
implementatie van CBC. Dit zijn IPads speciaal gemaakt voor 
onderwijsdoeleinden tegen een gereduceerde prijs van rond  
€ 200 per stuk. De school zal in de toekomst uitgerust moeten 
zijn met digitale leermiddelen. Dit brengt weer extra kosten 
met zich mee voor de school en de ouders. In Mombasa 
kunnen ouders slechts een minimale bijdrage leveren om de 
maandelijkse uitgaven te kunnen bekostigen. Het team en de 
ouders hebben steeds meer moeite om het hoofd boven water 
te houden aangezien zij leven van dag tot dag. 

Uitbreiding aantal klassen
Ook vereist het nieuwe onderwijssysteem twee extra klassen namelijk Grade 5 and Grade 6 in te voeren 
om het gehele primary curriculum (lagere school) aan te kunnen bieden. Nu gaan ze maar tot Grade 4. De 
veranderingen zullen ingaan vanaf 2023. Dat betekent extra leerlingen naast de 60 die ze al hebben en extra 
leerkrachten. De lokale gemeenschap wil heel graag dat ze doorgaan en heeft al aangegeven bij te willen 
dragen aan een extra leerkracht en de schoolmaaltijd. Ook de lokale overheid zal betrokken worden bij de 
mogelijkheid om de school uit te breiden. De totale kosten van het nieuwe klaslokaal worden geschat op ca. 
€ 20.000. De ouders hebben al € 2.000 toegezegd, terwijl in Mombasa nog eens € 2.000 is toegezegd door 
vrienden en andere donateurs. Het centrum heeft een concreet uitbreidingsplan opgesteld en vraagt de 
steun van de stichting hiervoor.
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Afscheidsfeest Esther en welkom aan Patricia
Op 6 juli j.l. nam Esther afscheid omdat ze met pensioen ging. Esther heeft meer dan 10 jaar voor de 
kinderen van Child Support de dagelijkse maaltijden bereid en kan met recht een pionier van de school 
genoemd worden. Het team en de kinderen hadden een geweldig afscheidsfeest voor haar georganiseerd 
met gezamenlijke lunch, cadeautjes en een geldbedrag. Esther kan in dankbaarheid en waardering 
terugkijken op deze dag. Zij bedankte de ouders, kinderen, haar collega’s en de Stichting voor dit prachtige 
feest en blijken van waardering. Ook de nieuwe kok, Patricia, werd die dag voorgesteld en heeft zich 
inmiddels bij het team gevoegd.

Grote dank aan Ester en een warm welkom aan  
Patricia Magoma Angwenyi

 

De toekomstplannen voor Mombasa 
Child Support...een extra verdieping 
boven op reeds bestaande lokalen
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Bezoek Clara Silva aan  
Child Support
Clara Silva, een collega van onze voorzitter 
thans werkzaam in Mombasa, heeft onlangs 
een bezoek gebracht aan het team en de 
kinderen van Child Support. Ze kwam niet 
met lege handen en bracht leermiddelen 
mee waar altijd grote behoefte aan is. Haar 
support werd door het team en de kinderen 
met grote dankbaarheid in ontvangst 
genomen.

Tezo-Roka farm/boerderij 
project,Kilifi
Samuel Okongo, een van de lokale vrijwilligers en ondersteuners heeft zich bereid gevonden om ons Tezo 
Roka farm/boerderij project te gaan leiden. Er is onlangs een contract getekend met een fruit processing 
bedrijf om passiefruit en chili pepers te gaan verbouwen. Afgaande op het klimaat en de grond heeft dit de 
potentie om succesvol te worden. De waterput is verder verdiept, er zal een watertank en irrigatiesysteem 
aangelegd worden met als doel om komende december al de eerste zaailingen te planten. Het fruit 
processing bedrijf levert de zaailingen, technische expertise en zal de oogst afnemen tegen een vaste prijs. 
Uiteraard zijn er risico’s en zal het afwachten worden hoe de zaailingen zullen gaan gedijen. De eerste chili 
peper zou al na 4 maanden geoogst kunnen worden, passiefruit na 9 maanden. De verbintenis is voor 5 
jaar. Over een jaar weten we meer...spannend dus. We zullen u op de hoogte houden.

Voorbereidingen in volle gang om het farm project van de grond te krijgen.. 
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Verslag en donatie Local Bean Brothers
Na een succesvolle start begin dit jaar is onze nieuwe partner, koffiebrander en start-up Local Bean Brothers 
alweer bijna een jaar actief. In juli hebben we een eerste donatiedeel mogen ontvangen van hun eerste 
internetverkopen. Volgend halfjaar hopen ze hun verkopen verder uit te rollen en een mooi donatiedeel 
met ons te kunnen delen. 

Giften
Via een legaat van een trouwe donateur dhr. H.J. Stolk mocht onze Stichting € 1.000 ontvangen. Dit bedrag 
is, in navolging van zijn wens, gebruikt om de examengelden voor onze examenkandidaten in 2021 te 
financieren. We wensen de kandidaten veel succes en zijn dankbaar dat zijn laatste wens voor altijd met 
hun toekomst verbonden zal zijn. 

De teams van beide projecten hebben grote waardering en zijn enorm dankbaar voor wat er samen met 
onze donateurs en sponsors in 2021 wederom is bereikt. Deze onmisbare steun brengt iedere dag weer 
een glimlach op hun gezicht en vastberadenheid om, ondanks zoveel uitdagingen, toch door te gaan met 
als enige doel om onze kinderen een betere toekomst te bieden. Namens de leiding en vooral namens alle 
leerlingen, grote dank voor alle steun in 2021 !! 

Merry Christmas

and a 

Happy New Year



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

Dank aan al onze trouwe donateurs en bedrijven

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


