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Beste vrienden van het Kenya Fonds,

Anke Kempers,
voorzitter

Op 19 April is het Kenya Fonds 20 jaar “geworden”. Een datum die eigenlijk zo voorbij ging, maar waar ik
in deze nieuwsbrief toch even bij stil wil staan. 20 jaar is een hele tijd, waarin vele goede dingen in Kenia
zijn gedaan. Met ondersteuning van het Kenya Fonds hebben meer dan 500 meisjes een opleiding kunnen doen. Meisjes die nu vrouwen zijn geworden, die zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien
en voor hun kind kunnen zorgen. Het Jamaa Home is inmiddels gesloten, maar het educatieprogramma,
gesponsord door het Kenya Fonds, loopt door. De eerste meisjes die niet in het Jamaa Home hebben gewoond, zijn inmiddels bevallen en gestart of starten binnenkort met een opleiding.
Als bestuur hebben we regelmatig contact met Sr. Edel, maar ook met Sr. Francisca, die de taken van onze
maatschappelijk werkster Peninah heeft overgenomen. Wij willen Peninah nog hartelijk bedanken voor de
prettige samenwerking en vooral voor al het goede werk dat zij de afgelopen jaren voor de meisjes heeft
verricht en wensen haar veel succes in de toekomst.
Sr. Francisca (zie foto links) is 42 jaar en komt uit het oostelijk deel
van Kenia. Ze geeft aan de meisjes regelmatig te spreken en thuis te
bezoeken. Naast positieve verhalen deelt ze ook grote uitdagingen
met ons, zoals de meisjes die in de meest moeilijke situatie verkeren.
Er zijn meisjes die tijdelijk bij familie een slaapplek kunnen krijgen
tijdens de zwangerschap, maar daar nauwelijks eten krijgen of om de
paar weken weer moeten verhuizen. Deze situatie is natuurlijk ver van
optimaal voor een jong meisje, dat ook nog zwanger is. Wij houden
contact met de zusters om samen te kijken hoe wij als Kenya Fonds
ook steun kunnen bieden aan deze laatste groep zodat ook zij weer
in een situatie komen om onderwijs te kunnen gaan volgen. In deze
Nieuwsbrief deelt zuster Francisca twee verhalen met ons.

“Dit is Nzambi, ze is 17 jaar oud en komt uit de provincie Kitui, in het oosten van
Kenia. Ze is een wees en woonde in een weeshuis in Kitui. Toen ze zwanger werd
stopte de steun onmiddellijk. Ze werd uit het weeshuis verjaagd. Ik bezocht haar
grootmoeder. Zij heeft geen contact met Nzambi noch met haar broers en zussen
en bezwoer nooit voor de baby van Nzambi te zullen zorgen. Ze zei dat ze de zorg
voor de baby, naast de zorg voor Nzambi en de zorg voor Nzambi’s moeder, niet te
kunnen opbrengen. Nzambi woont zelf bij haar zus die pas getrouwd is. Ze wonen
bij elkaar in één kamer. Nzambi is afgelopen jaar van een meisje bevallen. Ze krijgt
wegens haar treurige situatie steun uit het Jamaa Hospital. Op dit moment zit ze in
de eerste klas waar ze goed presteert”.
Door: Sr. Francisca
Sr. Francisca meldde ons ook trots, dat twee meisjes aan het einde van dit jaar klaar zullen zijn met hun
opleiding tot verpleegster. Ze ziet de meisjes veranderen in verantwoordelijke, zelfbewuste vrouwen. Beide
hebben aangegeven om na hun opleiding te solliciteren bij het Jamaa Hospital om zo wat terug te doen
voor de instanties die ze hebben geholpen tijdens de moeilijkste periode van hun leven. Geweldig om te
zien wat een opleiding met deze meisjes doet! Wij hopen u in een volgende Nieuwsbrief meer over hen te
vertellen.
Met vriendelijke groeten,
Anke Kempers

Jan Willem de Roos,
penningmeester

Financiële update

Het jaar 2014 was een uitzonderlijk jaar in de geschiedenis van het Kenya Fonds. Door grote giften konden
we extra veel meisjes laten starten met hun opleiding. Ook 2015 was een goed financieel jaar. In totaal
hebben er 143 personen en/of instellingen gedoneerd aan het Kenya Fonds en is er € 56.990 opgehaald.
Drie keer ging het om een eenmalige donatie van boven de € 5.000, twee van particulieren en één van een
organisatie. Hierdoor konden er ook in het schooljaar 2015-2016 weer relatief veel meisjes (30) starten aan
een opleiding.
In 2016 hebben, tot het moment van dit schrijven, 60 personen en/of instellingen in totaal € 10.464 gedoneerd. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar, als wordt gecorrigeerd voor de éénmalige grote donaties. Wij zijn
blij en natuurlijk trots op zulke trouwe donateurs. Wij hopen dat we ook in 2016 en verder zoveel mogelijk
meisjes niet alleen op de korte termijn kunnen helpen, maar dat we ze ook echt een toekomst kunnen geven. Nogmaals aan iedereen die het Kenya Fonds een warm hart toedraagt, financieel of niet, heel hartelijk
bedankt voor jullie bijdrage.
Kijk ook op onze website www.kenyafonds.nl voor meer financiële informatie, bijvoorbeeld het jaarverslag
2015 en het beleidsplan 2016.
“Dit is Zippora. Ze is 17 jaar oud en zit in de tweede klas. Ze komt uit het westen van Kenia, waar het kind volgens de traditie van de vader is. De zwangerschap van Zippora bezorgde de familie vele zorgen. Ze gaf toe dat ze zwanger
was geworden van haar oom: dit is dus een geval van incest.
Zippora’s vader verjoeg haar hierop uit huis. Voordat ik deze casus opnam,
verbleef Zippora uit angst voor haar vader bij een familie in de buurt. De familie
besloot de baby niet te houden en koos voor adoptie. Zippora beviel van een
gezonde dochter die in een kindertehuis werd geplaatst ter adoptie. Samen
met een juridische organisatie begonnen we aan de adoptieprocedure. Zippora kreeg spijt en wilde haar dochter terug. Toen we alles voor de thuiskomst
in gang hadden gezet, werd de baby ziek en moest ze naar het ziekenhuis. Na
drie dagen op de intensive care overleed de dochter van Zippora. Ze is hier
nog altijd zeer getraumatiseerd door, maar ontvangt inmiddels hulp. Zippora wil
graag haar school afmaken, maar haar vader weigert het schoolgeld te betalen.
Na uw acceptatie die kosten te dragen, is ze klaar om in het volgende schooljaar verder te gaan met haar opleiding”.
Door: Sr Francisca
Het Kenya Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI
mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen
in een overeenkomst. Wilt u meer weten over dit onderwerp en het vastleggen in een overeenkomst, stuur ons een e-mail of kijk op de website van de Belastingdienst.

Voor meer informatie:

Secretariaat Kenya Fonds
Rijksstraatweg 42
7231 AG Warnsveld

t: +31 (0)575 570118
e: secretaris@kenyafonds.nl
i: www.kenyafonds.nl

IBAN rekeningnummer:
NL25 RABO 0366 1757 69
t.n.v. Kenya Fonds

