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Beste vrienden van het Kenya Fonds,

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe bestuur. Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen 
heeft het Kenya Fonds sinds mei 2015 een nieuw bestuur. Ik zelf ken het Jamaa Home, de zusters en de 
meisjes nog niet persoonlijk, maar vooral uit de verhalen van Corrie en At en het mailverkeer, wat wij als 
bestuur regelmatig met de zusters hebben. Een nieuw bestuur betekent natuurlijk nieuwe ideeën, een wat 
andere nieuwsbrief, een nieuwe website maar nog steeds dezelfde doelstelling. Namelijk de meisjes van 
het Jamaa Home en hun kindjes een toekomst te geven door de meisjes een opleiding aan te bieden. Wat 
gelijk blijft is dat we in Nederland hiervoor geld inzamelen. Hiervoor blijven jullie als donateurs erg belang-
rijk, ook proberen we op andere wijzen geld in te zamelen door een benefietconcert en door het houden 
van een praatje op de Rotaryclub Ruurlo-Barchem, waarover hieronder nog meer vermeld staat.

Via onze nieuwe website hopen we de contacten met onze donateurs verder aan te halen en vragen/op-
merkingen van jullie kant zijn dus ook altijd welkom. Na de vorige nieuwsbrief hebben we veel reacties ge-
kregen, waarvoor onze dank. Veel positieve reacties, maar ook kritische reacties. Bijvoorbeeld de vraag of 
wij ook, in Kenia ondersteuning bieden aan preventie van ongewenste zwangerschappen. Een zeer terech-
te opmerking, mijns inziens en ook één die ik de eerste keer dat ik Corrie ontmoette zelf stelde. Zoals ik 
tijdens mijn voorstelrondje aangaf, werk ik als schoolarts en ben dus dagelijks met preventie bezig. Preven-
tie staat niet in de doelstelling van het Kenya Fonds, maar we hebben dit wel besproken met de zusters. Zij 
gaven aan dat daar in Kenia langzaam meer ruimte en aandacht voor komt, maar Kenia is natuurlijk een 
heel andere land met een hele andere cultuur dan Nederland. Ook gaven de zusters aan dat de wet- en re-
gelgeving op dit gebied in Kenia aan het veranderen is. De zusters zelf besteden uitgebreid aandacht aan 
seksuele voorlichting en leren de meisjes dat ze “nee” tegen mannen mogen en soms ook moeten zeggen. 
Door de meisjes een opleiding aan te bieden worden de meisjes ook zelfverzekerder, waardoor ze beter 
voor zichzelf kunnen opkomen ook tegenover mannen. Bovendien verandert hun positie binnen hun familie 
en leefgemeenschap. Dit lezen we ook steeds terug in de verhalen van de meisjes.
 
Tot nu toe hebben 436 meisjes een opleiding via het Kenya Fonds kunnen volgen en in 2016 zullen er weer 
22 nieuwe meisjes starten.

Ik wil eindigen met een opmerking die Corrie ook in de vorige nieuwsbrief plaatste en voor ons als nieuw 
bestuur ook zeker blijft gelden “elke euro gaat naar de meisjes”. Ik hoop dat we op jullie steun kunnen blij-
ven rekenen en we de meisjes van het Jamaa Home kunnen blijven steunen met een opleiding, voor een 
goede toekomst voor haar en haar kindje.

 

Dit is Millicent Iminza, 
ze is wees. Ze doet het erg 
goed op school. Ze zit in de 
eerste klas van het mid-
delbaar onderwijs. Ze is de 
beste van haar klas. Vroe-
ger woonde ze bij haar opa 
voordat ze naar het Jamaa 
Home kwam. Ze is één van 
de meisjes waar een huis 
voor gezocht moest wor-
den. En dat is gelukt. Nu 
kan ze haar kindje daar 
achterlaten wanneer zij 
naar school is. 

Dit is Scolar Warimu 
Gathoni. Ze is een gemid-
delde scholiere en zit in de 
eerste klas. Ook zij is wees 
en de tweede van vijf meis-
jes uit één familie. Net zo 
als bij Millicent wordt er 
voor haar kindje gezorgd 
wanneer ze naar school is. 
En na school gaan ze sa-
men terug naar hun kindje 
om er tijd aan te beste-
den. Tijdens de december 
vakantie mogen ze hun 
familie bezoeken.

Anke Kempers,  
voorzitter 



Fred Ruysink, 
bestuurslid fondsenwerving

Bonne de Roos, 
bestuurslid communicatie
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Voor meer informatie: 

Jan Willem de Roos, 
penningmeester

“Jane Njoki gaat naar de zevende klas en is een gemiddelde studente maar 
verbetert elke periode. Ze is dit jaar door de zusters weer naar school 

gebracht. Daar hebben ze haar verantwoordelijkheid al opgemerkt en is ze 
het hoofdmeisje geworden. Ook zij is een wees. Haar baby kan al lopen.”

Een nieuwe website, het is even wennen 
misschien. Zowel voor u als voor ons. 
Toch vonden we het nodig om de stap te 
zetten naar een nieuwe presentatie van 
het Kenya Fonds op internet. Deze site is 
onderhoudsvriendelijker, hij werkt beter op 
mobiele apparaten als een smartphone 
en een tablet en laat zich mooi vullen met 
foto’s. Dat laatste is belangrijk omdat wij 
u zo veel beter kunnen laten zien waar 
uw gift terecht komt. Door foto’s te laten 
zien willen wij het Jamaa Home voor u 
dichterbij brengen. De meisjes een gezicht 
geven ligt echter gevoelig. Het wordt niet 
op prijs gesteld als een meisje met naam 
en gezicht op het internet te zien is. Het 
zou geweldig zijn om u te laten zien hoe 
een meisje verandert en opbloeit als ze 
met haar kindje bouwt aan een nieuwe 
toekomst vanuit het Jamaa Home. Daarom 
zoeken we op dit moment naar een vorm 
waarin we toch kunnen laten zien aan wie 
u steun geeft.

Heeft u vragen of suggesties? U kunt een 
reactie achterlaten op de site of een mail 
sturen naar secretaris@kenyafonds.nl.

Update vanuit Kenia

Vorig jaar heeft Cordaid ons gesteund met een geweldig bedrag. Met behulp van dit bedrag zijn vorig jaar verschei-
dene meisjes begonnen aan hun studie en de verantwoordelijkheid hiervoor is in 2015 overgenomen door het Kenya 
Fonds. Dit betekent dat wij in 2015, tot nu toe, op eigen kracht en met behulp van Cordaid een bijdrage hebben kun-
nen leveren aan de opleiding van 39 meisjes. Van deze 39 meisjes zijn er 23 begonnen met hun opleiding in 2015. 

En ook voor 2016 ziet het er goed uit. Het Kenya Fonds heeft altijd als uitgangspunt dat het geld er eerst moet zijn 
voor een totale opleiding, voordat een jongedame kan beginnen. Tot nu toe zijn er 22 meisjes aangewezen door het 
Jamaa Home voor een opleiding in 2016, variërend in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. En zoals het er nu naar 
uitziet kunnen wij, mede met hulp van enkele eenmalige donaties en natuurlijk het spetterende benefietconcert, alle 
22 voorlopige kandidaten laten beginnen aan hun opleiding. 

Begin dit jaar is met behulp van het Kenya Fonds een bescheiden digitale camera aangeschaft en sindsdien worden 
inspirerende verhalen bijgestaan met prachtige foto’s. Tijdens de zomer komen de meeste meisjes langs bij het Ja-
maa Home en dan ontvangen wij weer enkele updates van de meisjes. Eén van deze willen wij u niet onthouden.

Allereerst hartelijk dank aan alle donateurs en sponsoren voor uw, 
soms al jarenlange, steun aan het Kenya Fonds. Door uw giften kun-
nen wij het mooie werk voortzetten en veel jonge moeders een mens-
waardig bestaan laten opbouwen. Op 24 oktober jl. organiseerden wij 
een benefietconcert in de Keizerskroon te Ruurlo. De muzikale avond 
was een groot succes dankzij de medewerking van vrouwen ensem-
ble Amazing, meidenkoor @seven, sing a song writer Ellis Sportel en 
gelegenheidsduo Sonja Pleumekers en Natasja Ruysink. Ook werd er 
een veiling gehouden en alle items waren beschikbaar gesteld door 
de lokale middenstand. De totale opbrengst was € 1.618,40. Een mooi 
resultaat en wat ons betreft voor herhaling vatbaar!
 

Op dinsdag 17 november organiseerde Rotaryclub Barchem een ge-
meenschappelijke avond voor Kenia, waar ook wij aan deelnamen. De 
Rotaryclub Barchem heeft ons een bedrag van € 750,00 geschonken, 
waar wij natuurlijk weer erg blij mee zijn. 

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een gezond 2016!


