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Colofon:
Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van: Stichting Gelijke Kansen  
Kindertehuizen Kenia
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Opmaak: CreaTekst
Redactie: Yvonne van Haastrecht 
en Elly van Maurik
Inleveren kopij bijvoorkeur via 
email: info@gelijkekansen.org

Door persoonlijke omstandigheden is de voorjaars editie van de 
Nieuwsbrief een zomereditie geworden, waarvoor onze excuses. 
We wensen u veel leesplezier en zo mogelijk in de zon!

10 jarig bestaan Stichting Gelijke Kansen Kenia
In de Nieuwsbrief van december 2015 heeft u al kunnen lezen dat de akte van 
oprichting van onze kleine Stichting op 1 februari 2006 passeerde en dat er in al die 
jaren die volgden ongelooflijk veel bereikt is dankzij uw steun. Met blijdschap en trots 
kunnen we u mededelen dat we op 1 februari j.l. ons 10 jarig bestaan mochten vieren. 
Graag willen we in deze nieuwsbrief met u terugblikken naar het begin, zie verderop.

Giften
Dankzij de vele giften, die we de afgelopen maanden mochten ontvangen, zijn wij 
in staat geweest structurele verbeteringen aan te brengen voor beide projecten 
en bouwen we een reserve op voor permanente huisvesting van het St. Dorcas 
kindertehuis. 
We willen alle particuliere donateurs en sponsors bedanken voor hun vertrouwen in 
onze Stichting en hun ondersteuning bij de realisering van onze doelstellingen:
• Stichting Mundo Crastino Meliori.
• Protestante Gemeente Uitwijk-Waardhuizen.
• Particuliere gift voor aankoop grond.
• ISDD (Interkerkelijke stichting voor Diaconale Dienstverlening).
• Alle giften die overgemaakt zijn door familie en vrienden na het overlijden van Piet 

Nieuwenhuizen. Zijn uitdrukkelijke wens was om het geld dat tijdens zijn uitvaart-
dienst besteed zou worden aan bloemen als gift over te maken naar de Stichting. 

• Een particuliere gift uit Australië van de fam. van Ling. Ook zij toonden hun medele-
ven na het overlijden van Piet Nieuwenhuizen d.m.v. een gift.

Onze hartelijk dank hiervoor. Deze giften zullen in het studiefonds van onze stichting 
worden opgenomen. Piet was enorm trots op het feit dat Mbone Selpher als onze 
oud leerlinge en wees nu haar studie tot onderwijzeres kon volgen op kosten van het 
studiefonds.

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. 
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Terugblik

Stichting Gelijke Kansen Kindertehuizen in Kenia 
bestaat 10 jaar

Op 1 februari 2016 mochten vieren dat we al 10 jaar als 
stichting, dankzij uw trouwe support, veel kansloze kleuters, 
jonge kinderen en jeugdigen een kans op een betere 
toekomst mochten en nog steeds mogen bieden.
Niet alleen door onderdak te geven in het St. Dorcas 
Kindertehuis in Nairobi of de kinderopvang en in Child 
Support in Mombasa, maar zorg te dragen dat ze goed 
gevoed worden en onderwijs ontvangen.

Tot onze grote dankbaarheid zijn bijna alle donateurs en 
sponsors van het eerste uur nog altijd trouw aan het werk 
van onze kleine stichting. Ook het bestuur heeft nauwelijks 
mutaties gekend.

Ooit nodigde ons bestuurslid Daniel Stolk zijn vader uit om 
eens een kijkje te nemen in Kenia, waar hij werkte voor het 
WFP. Hij was diep onder de indruk toen hij enkele locale 
projecten bezocht, die Daniel steunde.

Jan Stolk kwam vol indrukken thuis en besloot zijn ervaringen 
te delen met zijn personeel en hen te vragen om een kleine 
maandelijkse bijdrage voor een voedselproject. In plaats van 
personeelsfeesten of uitstapjes mochten nu elk jaar enkele 
werknemers naar Kenia om met eigen ogen te zien wat er van 
hun maandelijkse bijdrage werd gerealiseerd en verslag te 
doen aan hun collegae.

Ook Piet Nieuwenhuizen was er na zijn bezoek in 2004 van 
overtuigd dat deze kinderen meer support nodig hadden 
dan alleen de dagelijkse maaltijden en begon samen met zijn 
vrouw een onderwijsproject in nauwe samenwerking met het 
voedselproject.

Immers alleen met een volle maag kun je kennis opnemen. En 

goed onderwijs is de kans om een beter leven buiten de slop-

penwijken op te bouwen.

Bedrijven, scholen, kerken en verenigingen werden 
benaderd en er ontsponnen zich allerlei acties in de vorm 
van verantwoord ondernemerschap, onderwijsprojecten en 
sponsorlopen, collecten opbrengsten. Er konden leermiddelen 
worden gekocht, schoolmeubilair worden vervaardigd door de 
oudere leerlingen en bedden.
De grote wens van onze initiator Jan Stolk was dat er 
continuïteit gewaarborgd kon worden; daarom gingen het 
educatieve en voedselproject Gelijke Kansen over op 1 
februari 2006 in de Stichting Dagoretti Kindertehuis.

de oprichting 2006

extra eten kerst 2006

studenten 2010

basisschool 2011
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Waar eerst negen leerlingen één studieboek moesten delen, 
konden lessen nu gekopieerd worden. Een eigen bed om te 
slapen, dat eerst gedeeld moest worden door drie kinderen.
Het was niet altijd glorie; er waren tegenslagen die 
overwonnen moesten worden.

Ernstige droogte of regenval bracht verwoesting aan de 
summiere onderkomens, de onrust in het economisch 
onstabiele land en de wisselende machtsverhoudingen, 
wetten die onmogelijke eisen stelden en de schoolinspectie 
die het Dagoretti Kindertehuis sloot. Met elkaar gaven we niet 
op om er te zijn voor de kinderen en jeugdigen die op onze 
steun zijn aangewezen.

Na de sluiting van het DCRC en de opvang van onze kinderen 
in het St. Dorcas Kindertehuis in Nairobi en het Child Support 
in Mombasa is de naam van de stichting notarieel veranderd 
in Stichting Gelijke Kansen Kindertehuizen in Kenia.

De doelstelling en het uitgangspunt van de stichting is 
onveranderd gebleven: “Steun aan lokale projecten, met 
inschakeling van de gemeenschap om de straatkinderen van 
Kenia een betere toekomst te geven”.

In de afgelopen tien jaren, kon er op beide locaties ruimten 
worden aangebouwd en verbeterd dankzij uw trouwe 
donaties en sponsoring. Onze beide projecten zijn officieel 
geregistreerd en de examens die worden afgenomen geven 
de kinderen rechtsgeldige diploma’s. We zijn bijzonder trots 
op het grote slagingspercentage van onze leerlingen en de 
enorme inzet van hun begeleiders en onderwijsgevenden. 
Hun ongelooflijke inzet met beperkte middelen dwingt enorm 
respect af.
Een van onze oud-leerlingen Mbone Selpher gaat het tweede 
studiejaar in om leerkracht te worden, dankzij het studiefonds 
van onze stichting.

Een kleine stichting kampt altijd met gebrek aan middelen en 
daarom zijn wij ook bijzonder dankbaar dat onze webmaster, 
drukker en accountant er pro deo voor zorgen dat wij u 
verantwoord kunnen informeren over de besteding van uw 
giften.

Namens ons bestuur spreek ik de wens uit dat u en wij zolang 
deze kinderen en jeugdigen ons nodig hebben, bereid zullen 
blijven iets van ons met hen te delen.

Met dank voor uw inzet de afgelopen jaren,
Anne-Marie Nieuwenhuizen-Oosterling, voorzitter

kerstuitje 2011

buddy books 2013

practiumlokaal 2012

spelen 2016
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Donaties
In onze Nieuwsbrief december 2015 mochten we 
melding maken van een gift voor dit studiefonds van 
het 50 jarige bruidspaar Jan en Maja de Graaf-Noorloos. 
Helaas is enkele maanden na dit jubileum Jan de Graaf 
overleden. Wij leven mee met zijn vrouw en gezin. Ook 
hij stond helemaal achter de bestemming van hun gift 
als oud leraar.

Evenals voorgaande jaren willen we aan bedrijven of 
instellingen, die het werk van onze Stichting steunen, 
de gelegenheid geven zich d.m.v. hun logo op onze 
website te profileren. Onze particuliere donateurs en 
sponsors kunnen onze Stichting uitdragen door onze 

link op te nemen onder hun mailpost.
Ook andere donaties van gulle gevers en organisaties die actief in Kenia zijn willen we even noemen, t.w.:
• Mevrouw Zippora Kagema, een dame die rijst koopt voor 3 maaltijden per week.
• Lift the Children in de vorm van sanitaire en medische voorzieningen en een tegemoetkoming voor de 

vrijwillige leerkrachten.
• De gemeenschap draagt zijn steentje vooral bij d.m.v. het leveren van groente.
• Donatie van vrijwilligers en weldoeners van Karen (gebied in Kenia)
• De Mtopanga gemeenschap en de Parent Teacher Association (PTA) die materialen en arbeid beschik-

baar stelde voor een betere drainage.

Eindejaars Educatie Uitstapje voor de kinderen en een kleine beloning teams
In de Nieuwsbrief van december hadden we 
al aangekondigd dat de kinderen van beide 
tehuizen een uitstapje zouden gaan maken in de 
kerstvakantie. 
 
Voor deze kinderen is zo’n uitstapje het 
hoogtepunt van het jaar. Zij voelen zich dan even 
weer een gewoon kind. Tijdens het uitstapje krijgen 
ze een maaltijd die afwijkt van de dagelijkse sobere 
kost.
 
Maar ook de leerkrachten worden verwend. Zij 
doen hun goede werk op vrijwillige basis en tegen 
een geringe vergoeding, maar worden aan het eind 
van het jaar verrast met een bescheiden eindejaars 
bonus.
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Brief Selpher (update studie)

Hello my dear friends,

It’s another new year, though it’s almost old.

I hope you all had a nice festive season and a happy new year. I am also fine just that I have been sick 

but I am now doing well. I went back to school and we are seriously preparing for our first teaching 

practice, where we have been posted to various schools to evaluate our skills of teaching. I cannot for-

get to appreciate and thank you for your continuous support .The only challenge I am having is lack of 

enough text books, otherwise every other thing is alright. Thanks a lot for being

there for me.

You sincerely,

Mbone Selpher

Vertaling.

Hallo beste vrienden,

Het is weer een nieuw jaar, alhoewel het alweer bijna oud is.
Ik hoop dat jullie allemaal een feestelijke maand en een gelukkig nieuwjaar hadden. Met mij gaat het 
ook goed, alleen ben ik ziek geweest maar nu gaat het gelukkig weer. Ik ben terug op school en we 
zijn ons serieus aan het voorbereiden op onze praktijklessen, waarbij we op verschillende scholen 
geplaatst worden om onze lesvaardigheden te toetsen. Ik waardeer en bedank jullie nogmaals voor 
jullie steun. Het enige probleem waar ik tegenaan loop is het gemis aan studieboeken , maar verder 
gaat alles goed. Bedankt dat jullie ervoor mij zijn. 

Met vriendelijke groet, 
Mbone Selpher

Voortgang studie Mbone Selpher
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kennis gemaakt met Mbone Selpher, 
een oud leerling die zich al 2 jaar na haar examen belangeloos had 
ingezet voor St. Dorcas en de opleiding tot leerkracht wilde gaan 
volgen. Zij had zelf geen mogelijkheden om een dergelijke studie te 
bekostigen en daarom heeft de Stichting gemeend het studiegeld 
voor haar te bekostigen. Voorwaarde was dat zij haar studie succesvol 
zou afronden en tenminste 1 jaar na haar studie op vrijwillige basis les 
zou gaan geven op St. Dorcas. Zij houdt ons regelmatig op de hoogte 
van haar vorderingen en onderstaande brief is een update van haar 
studievorderingen. 

Tip!!
Het gebrek aan lees/studieboeken blijft helaas nog steeds bestaan. Misschien een 
leuke idee voor scholen die hiervoor aktie willen voeren?
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Uitstapje St. Dorcas, Nairobi 
De kinderen hadden een geweldige tijd op 
14 december 2015. Zij kregen die dag de 
gelegenheid om de wereld buiten hun eigen 
normale leefwereld in St. Dorcas te leren 
kennen. De studenten werden meegenomen 
naar het Nationaal Museum voor een 
educatieve rondleiding.Daarna werd er 
gepicknickt in het Nairobi Museum Park. 
Een geweldige verruiming van hun blik op 
de wereld en die dag zagen we alleen maar 
blije kinderen.

Uitstapje Child Support, Mombasa
De kinderen van Child Support, Mombasa werden op 1 
december 2015 tijdens hun dagje uit meegenomen naar het 
Haller Park in Bamburi en kregen daar een rondleiding. Ook 
familieleden waren uitgenodigd om mee te gaan. Onder 
het genot van de aanblik van wilde dieren werd er geluncht 
in het park. Het was de hele dag groot feest. Aangezien de 
meeste kinderen uit arme families komen, was deze dag een 
belangrijke gebeurtenis om de familieband te verstevigen.

Ook de leerkrachten Lilian Minayo, Sheilah, Metrine en 
ondersteunend personeel; Esther en Norbert Lenjo waren 
erg blij met hun eindejaarsuitkering. Zij doen hun werk op 
vrijwillige basis en tegen een geringe vergoeding. Dat is 
minder dan het huidige minimumloon voor leerkrachten 
in Kenia. Helaas kan de Stichting het zich niet veroorloven 
om normale salarissen te betalen, waardoor permanente 
leerkrachten niet aangetrokken kunnen worden en er soms 
wisseling van docenten plaats vindt.
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Uitverkoop!!!!!!!!
De donaties en giften en de 
opbrengsten door verkoop van de 
artikelen, gemaakt in de vakleerklas 
van het St. Dorcas kindertehuis, 
worden gebruikt voor de aankoop van 
voedsel, het bieden van onderdak en 
onderwijs aan de kinderen op beide 
locaties. Helaas zijn wij om logistieke 
redenen genoodzaakt de verkoop van 
artikelen te beëindigen. We houden 
daarom een UITVERKOOP!!!! 

Uitverkoop handgemaakte artikelen 
door de kinderen uit Kenia op = op ! 
Pakket € 30,= inclusief verzendkosten 
• 30 wenskaarten assorti mens en 
dier of kaarten • 4 stuks lederen 
pannenonderzetters • 2 x set 6 stuks 
lederen glasonderzetters stuur uw 
bestelling naar info@gelijkekansen.
org

Sanitaire problemen  
St. Dorcas, Nairobi opgelost!
Alarmerend bericht in onze vorige 
Nieuwsbrief! Eind oktober ontvingen 
wij vanuit St. Dorcas Nairobi, Kenia het 
slechte nieuws dat de grond onder 
het toiletgedeelte was gaan scheuren, 
waardoor de constructie vernield was. 
Doordat er steeds meer bebouwing 
rondom de school plaats vindt, 
verslechtert de afwatering. Met het 
oog op het komende regenseizoen 
en de mogelijke El Nino regens zal, 
zowel in Nairobi als in Mombasa, het 
nodige gedaan moeten worden om 
de drainage/afwatering te verbeteren. 
Het is nauwelijks voor te stellen, als 
je er zelf niet geweest bent, hoe alles 
bij hevige regenbuien verandert 
in kolkende modderstromen waar 
weinig tegen bestand is. Door 
het graven van nieuwe geulen en 
het schoonmaken/verdiepen van 
bestaande afwateringkanalen kan er 
veel gedaan worden om herhaling te 
voorkomen. Om sluiting van de school 
te voorkomen en uitbraak van ziektes 
te voorkomen heeft het bestuur 
gemeend direct geld over te moeten 
maken, zodat het sanitairgebouw 
weer opgebouwd kan worden.
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Nieuwe situatie!
Zoals u nu kunt zien op de foto’s is het probleem van 
een wegzakkende toiletunit geheel verholpen en kunnen 
de kinderen gelukkig weer veilig gebruik maken van de 
toiletten.
De Mithonge gemeenschap werd door St. Dorcas 
gemobiliseerd om de belangrijkste afwatering, gelegen 
langs de snelweg, schoon te maken. De Parent Teacher 
Association (PTA) doneerde extra cement en het hele terrein 
werd met grind bedekt en aangestampt. De extra bijdrage 
van de Stichting werd vnl. gebruikt om de wegzakkende 
toiletunit weer op te bouwen en de bestaande afwatering te 
verbeteren.

Drainage Child Support Mombasa
Beide centra zijn gevoelig voor overvloedige regenval 
die van invloed kunnen zijn op de bouwconstructies en 
dus de veiligheid van de kinderen in gevaar brengt. In 
het verslag van het eerste kwartaal dit jaar van St. Dorcas 
was al te lezen dat er lekkage in de slaapvertrekken had 
plaatsgevonden en de bedden nat geworden waren. 
Ook de vloeren in sommige klaslokalen moeten nodig 
gerepareerd worden, maar er worden op dit moment alleen 
noodreparatiewerkzaamheden uitgevoerd vanwege het feit 
dat er nog geen duidelijkheid is of we de grond in Nairobi 
kunnen blijven pachten.
De school in Mombasa ligt in een gebied dat tijdens 
hevige regenval snel vol loopt met water. Dit heeft tot 
gevolg dat de septic tanks overlopen. De gemeente 
stelde middelen beschikbaar uit het El Ninofonds om een 
aansluiting op de riolering te kunnen maken. De ouders 
werden gemobiliseerd om de grond schoon te maken en de 
rioleringsbuizen werden met cement gestut om wegzakken 
te voorkomen. Een deel van de toiletten werd gerepareerd 
voor een betere sanitaire voorziening.

Laptop, printers en internet
Na de levering van ICT-apparatuur aan beide centra is de 
communicatie tussen de Stichting en beide projecten sterk 
verbeterd. Ze zijn nu in staat om lesmateriaal en examens 
te scannen en printen en er wordt waar mogelijk gebruik 
gemaakt van het internet. We mochten uit zowel Nairobi 
als Mombasa eind 2015 een uitgebreid verslag met foto’s 
ontvangen. Voorheen moest het team van beide centra naar 
een internetwinkel om hun verslagen, ingescande bonnetjes 
en foto’s naar Nederland op te sturen. Om hun elementaire 
computerkennis te verbeteren krijgen ze hulp van een 
vrijwilliger.
Communicatie is erg belangrijk als je wilt dat beide 
projecten goed verlopen. Direct communiceren met 
betrokkenen en feedback krijgen d.m.v. foto’s en 
ingescande bonnetjes werkt vele malen beter om elkaar te 
begrijpen en eventueel direct in te kunnen springen indien 
nodig (sanitaire probleem).
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Praktijklokaal
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief al hebt kunnen lezen is er 
laboratoriummateriaal aangeschaft voor het praktijklokaal van 
St. Dorcas. Het doel van deze investering was om van St. Dorcas 
een volledig gecertificeerd examencentrum te maken, waar onze 
leerlingen genoeg konden oefenen voor hun examen in de exacte 
vakken en in eigen huis hierin examen konden afleggen. Tevens 
zou het een extra bron van inkomsten worden, omdat studenten 
van buitenaf hier tegen betaling ook hun praktijkexamen konden 
voltooien. Helaas is de licentie van het Ministerie nog niet binnen en 
zal beperking van de examengelden pas vanaf 2017 gaan gelden. 

Aantal geslaagde examenkandidaten
De resultaten van de examenkandidaten van 2015 zijn bekend geworden en we zijn verheugd te kunnen 
meedelen dat er veel verbetering in de resultaten te zien was. De hoogste score voor High School was 
C+, iets boven het gemiddelde. Nu er laboratoriummateriaal is aangeschaft voor het praktijklokaal en 
beschikbaar is om mee te oefenen, kunnen we vast stellen dat dit zijn vruchten afwerpt en tot betere 
resultaten leidt.

Deze 4 kinderen haalden bij hun examen meer dan 300 van de 500 
punten. De beste haalde 356 punten. Ze zijn nu doorgestroomd 
naar de Middelbare School en meer dan ¾ van deze leerlingen 
scoort boven het gemiddelde. Ze zijn erg gemotiveerd en laten 
doorzettingsvermogen zien. Iets om trots op te zijn. 

Examenkandidaten van 2016
SECONDARY   PRIMARY
1. Laura Andeso  Eric Munene
2. Gentricks Kasiti  Elija omondi
3. Anorida Mwali  Elisha Okinyo
4. Kisibo Branice  Maureen Onyango
5. Karime Danson  Enos Mwandiki
6. Julius Musymi  Iyan Okiringi
7. Eunice Wanjiku  Banis Purity
8. Rita Njeri   Hillary Shindo
9. Omoke Linford  Pheny Awour
10.Peter Karanja  Esther kavochi
11.Wambui Phylis  Emanuel Ngige
12.David Kimani  Winnie Atieno
13.John Kigango  Bilha Mwelema
14.Belinda Ombaitsa  Oresi Antuga
15.Sheila Khavere  Diana Odhiambo
16.Lucy Karanja   Christopher Mochache
17.Esther Muthoni
18.Charles Wanjiku
19.Wanjiru Immaculate
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Uitbreiding en vervanging materialen
Door de Stichting is geld overgemaakt om voor het nieuwe lokaal 
in Mombasa een bureau, 6 tafels en 20 stoelen aan te schaffen. De 
kinderen zaten eerst op harde houten banken, maar dit kwam hun 
concentratie niet ten goede. Van dit geld werd ook lesmateriaal 
(boeken) en wandkaarten gekocht. Het schilderwerk werd tijdelijk 
opgeschort vanwege de El Nino regens. Al deze verbeteringen stellen 
de leerkrachten in staat om beter les te geven en verhoogt hun 
motivatie.
 

Aankoop of pacht land St. Dorcas, Nairobi
De belangrijkste uitdaging voor de naaste toekomst is het 
verkrijgen van land aangezien de pacht in 2017 afloopt. Het 
team van St. Dorcas heeft een Raad van Bestuur aangesteld, 
die zich gaat buigen over dit probleem. Chris Mshamba is 
één van de vertegenwoordigers en de eerste bijeenkomst 
heeft op 15 december 2015 plaats gevonden. De Raad is op 
zoek naar meer stukken land en heeft een fonds opgericht 
om geld in te zamelen. Als er voldoende geld opgehaald 
is, zal er gekeken worden of de grond gekocht of gehuurd 
gaat worden.

Nieuws van de kinderen zelf
Dankzij de aanschaf van de laptops met internet kunnen we nu direct mailen met beide tehuizen. Op 
mijn vraag aan Jacintha van St. Dorcas of het mogelijk was dat enkele studenten iets over zichzelf wilden 
vertellen kregen we 2 brieven terug van de kinderen Jentricks. In deze brieven vertellen ze over hun leven 
voordat de Stichting Gelijke Kansen St. Dorcas ging ondersteunen. Er was toen gebrek aan alles, voedsel, 
onderdak, geen goede klaslokalen of leerkrachten etc. Nu krijgen ze 3 maaltijden per dag en onderwijs. 
Onderwijs is de sleutel tot succes en gelukkig hebben ze nu een omgeving waarin ze kunnen studeren. 
“The sky is the limit” is nu voor hen het uitgangspunt en ze kunnen zelfs meedoen aan buitenschoolse 
activiteiten zoals voetbal en handbal. Ze zijn erg dankbaar voor alles wat de Stichting voor hen doet.
 
We hopen u in de volgende Nieuwsbrief weer veel nieuws uit Kenia te kunnen berichten. Blijft u ons 
volgen, ook op onze website! Vertel anderen over het werk van de stichting en probeer ook hen warm te 
maken om donateur te worden. 

Een hartelijke groet van de redactie van de Nieuwsbrief.
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In Memoriam  
Piet Nieuwenhuizen

Piet voelde zich erg verbonden met 
het geschenk aarde. Hij vond dat je 
goed met de aarde, de mensen,  
dieren en de natuur moest omgaan.
In 2004 bezocht Piet met een 
collega en Daniel Stolk het DCRC 
kindertehuis in Kenia. Vol emotie 
over alles wat hij daar had gezien 
en ondergaan, besloot hij na 
thuiskomst zich daadwerkelijk te gaan 
inzetten om deze kansloze kinderen 
en jongeren, veelal aidswezen, 
betere levensvoorwaarden en een 
toekomstperspectief te willen geven. De appel viel niet ver van de boom. Ook zijn ouders hadden hun 
huis vaak opengesteld als er kinderen in achterstand situaties tijdelijk geholpen moesten worden.
Samen begonnen we het Project Gelijke Kansen om naast voedsel ook educatie te bieden in nauwe 
samenwerking met vader en zoon Stolk. Op 1 februari 2006 vormde Daniel, Piet en ik het eerste 
bestuur toen de projecten werden ondergebracht in de Stichting Gelijke Kansen. Gelukkig kwamen er 
al snel fijne collega bestuursleden ons trio versterken.

Helaas werd zeven jaar geleden bij Piet kanker gediagnostiseerd en heeft hij drie jaar geleden, na vele 
operaties zijn bestuurstaak mogen overdragen aan onze jongste zoon. Zijn hart bleef bij het werk van 
de stichting en hij was, waar mogelijk actief om ons te ondersteunen bij de werkzaamheden. Op 7 
januari 2016 moesten wij afscheid van hem nemen op 67 jarige leeftijd.

De dankdienst voor zijn leven kon door een beeldverbinding worden meegemaakt door 
“onze” kinderen en hun leiding in Kenia. Zij werden naar de wens van Piet ook genoemd in het 
overlijdensbericht onder ons gezin. Zijn zoon en ik hebben hem beloofd, dat wij naar vermogen ons 
zullen blijven inzetten voor de stichting, ook een klein stukje zijn levenswerk. Onze medebestuurders 
en enkele donateurs die ons van nabij kennen, danken we voor het meeleven in de moeilijke tijd na 
zijn overlijden. Het heeft ons gesteund en bemoedigd.

In dank, 
Anne-Marie en Joren Nieuwenhuizen



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


