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Beste vrienden van het Kenya Fonds,

De inleiding voor onze juni nieuwsbrief schrijf ik heerlijk in het zonnetje en hoop dat u hem met net zoveel 
zonneschijn mag lezen.

Zoals in de vorige nieuwsbrief beloofd, wil ik eerst wat vertellen over de evaluatie van het nieuwe outreach 
programma die in februari door de zuster is gedaan. Het is een positieve evaluatie.  De zusters hebben 
aangegeven tevreden te zijn over de psychische ondersteuning die ze de meisjes tijdens de huisbezoeken 
kunnen geven. Vanaf dit jaar willen de zusters zich ook meer gaan toeleggen op preventie van ongeplande 
zwangerschappen. “De maatschappij in Kenia is hier nu rijp voor”geven ze aan. Ze willen de jeugd in de 
sloppenwijken van Nairobi informeren over seksuele gezondheid en hierover ook op scholen voorlichting 
geven. Hiermee hopen ze de ongeplande zwangerschappen door experimenteer gedrag te verminderen en 
ook de meisjes meer seksueel weerbaar te maken.

Voor de meisjes die zwanger zijn geworden via incest en waarvoor de thuissituatie onveilig is, bestaat er 
gelukkig nog steeds een mogelijkheid voor residentiële opvang. Zij worden nu opgevangen in een ander 
opvanghuis van onze zusterorde in Embu (120 km van Nairobi). Hier is het meisje veilig en wordt geholpen 
om haar leven weer zelfstandig, met haar baby, op te pakken.

De meisjes vinden nog steeds hun weg via het Jamaa Hospital naar het  outreach programma. Afgelopen 
jaar zijn er vanuit dit outreach programma 22 nieuwe meisjes bij ons aangemelde voor educatieve onder-
steuning. 15 van hen zijn inmiddels  gestart met een opleiding. Vanuit voorgaande jaren zitten er nog 29 
meisjes in ons educatieve programma. Wat betekent dat we momenteel 44 meisjes financieel ondersteu-
nen voor hun scholing. Van januari tot maart dit jaar zijn er alweer 10 nieuwe zwangere meisjes aangemeld 
bij de zusters en opgenomen in hun outreach programma. Hoeveel er van hun aangemeld zullen worden 
voor educatieve ondersteuning, is nog niet bekend.

Wij zijn blij dat zuster Francisca het outreach programma blijft coördineren, geassisteerd door maatschap-
pelijk werksters van het Jamaa Hospital, die ook veel van de huisbezoeken doen. Onze contacten verlopen 
vooral via zuster Francisca. In het najaar zullen 1 of 2 van onze bestuursleden zuster Francisca in Kenia 
gaan bezoeken om ook persoonlijk te zien hoe het verloopt. Uiteraard wordt deze reis niet vanuit uw dona-
ties betaald, maar door ons zelf. Want ons motto blijft: “elke gedoneerde euro gaat naar de meisjes”.

Anke Kempers,  
voorzitter 

Met vriendelijke groeten, Anke Kempers

 Overzicht van de jonge moeders van Jamaa die in 2016 hun onderwijs/opleiding afrondden. 

 1. Mary Wangui  Zelfstandig ondernemer (kapsalon met massage)
 2. Ann Brenda  Werkzaam als maatschappelijk werkster, ze is erg blij.
 3. Cecilia Mumbi  Zelfstandige.(Gebak en cake maken)
 4. Elizabeth Kanini  Werkzaam als verpleegster. Ze gaat in juli trouwen (zie nieuwsbrief dec ‘16)
 5. Mary Njeri  Voltooide de lerarenopleiding, nu werkzaam.
 6. Gloria Njeri  Werkzaam als verpleegster, ze is erg blij.
 7. Jane Dorcas Okello Voltooide haar- en schoonheidscursus. 
    Ze wacht op onze toezegging om volgend jaar een bedrijf te kunnen starten. 
 8. Celestine Chepkemoi Voltooide haar- en schoonheidscursus. 
    Ze wacht op onze toezegging om volgend jaar een bedrijf te kunnen starten.
 9. Lucy njoki  Voltooide klas 4
 10. Haluwa Emma  Voltooide klas 4



Tilly Boland, 
secretaris
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Voor meer informatie: 

Eind maart ontvingen wij een e-mail van zuster Francisca waarin zij haar zorgen uitte over twee meisjes die 
via ons programma een opleiding tot naaister volgen. Tijdens een werkbezoek ontdekte zij dat twee meis-
jes, Sharon (foto links) en Caroline (foto rechts), hun lessen niet goed konden volgen i.v.m. een gebrek aan 
naai- en breimachines. De beide meisjes zouden geholpen zijn met een eigen breimachine. 

Zuster Francisca werd op de hoogte gebracht van de 
mogelijkheid tot sponsoring. Verheugd informeerde zij 
bij de onderwijzers naar de totaalkosten van de aan te 
schaffen breimachines. Er was behoefte aan vier brei- 
en naaimachines met een totale waarde van € 2430,00. 
Een investeringsverzoek werd bij de Zutphense HAND 
ingediend en snel goedgekeurd. De machines werden 
lokaal ingekocht en de originele factuur opgestuurd naar 
de Zutphense HAND. Binnen drie weken was alles gere-
geld! Op 1 mei ontvingen wij foto’s van de overhandiging 
en een filmpje met Sharon en Caroline in de hoofdrol. 
Trots toont het lerarenechtpaar één van de aangeschafte 
machines. 

Niet alleen de meisjes zijn blij, maar wij ook. Het is een goed voorbeeld dat de werkbezoeken van de 
zusters, en dus de nieuwe manier van werken waar Anke over schrijft, functioneert. De zusters zien met 
eigen ogen wat er speelt en kunnen desgewenst actie ondernemen. En in dit geval is het een win-win situ-
atie. Niet alleen Sharon en Caroline zijn geholpen, maar ook deze opleiding en daarmee alle meisjes. Wij 
bedanken de Zutphense HAND hartelijk voor deze sponsoring. Kijk op www.zutphensehand.nl en op onze 
website & Facebook-pagina voor het filmpje en meer verhalen met foto’s.

Op hetzelfde moment werden wij geattendeerd op de Stichting de 
Zutphense HAND, die goede doelen sponsort in binnen- en bui-
tenland.  Wil je voor sponsoring in aanmerking komen, moet een 
project  voldoen aan bepaalde voorwaarden. De aanvrager moet 
o.a. in de regio Zutphen wonen, het project mag geen individu-
eel karakter hebben en het moet om gebruiksgoederen gaan. Wij 
voldeden aan alle voorwaarden en direct dachten wij aan de school 
van Sharon en Caroline. Wij zouden de school sponsoren, waar-
door Sharon en Caroline ook mee profiteren.

In 2016 heeft Het Kenya Fonds vijf jonge moeders een bedrag geschonken om een 
bedrijfje te starten. Dit is Milka. Het gaat redelijk goed met haar. Ze is in november 
begonnen met haar bedrijfje en verkoopt eieren. Daarnaast heeft ze zelfstandig en-
kele maanden een naaicursus gevolgd en geleerd hoe ze sweaters kan maken. 
’s Ochtens maakt ze sweaters voor enkele mensen. Ze verdient hieraan niet veel, 
omdat ze geen eigen breimachine heeft. In de middag verkoopt ze eieren. De eier-
verkoop gaat goed, echter heeft ze door haar man met wie ze samenwoont en die 
geen inkomsten heeft, uitdagingen. Hij slaat Milka en dan rent ze naar haar zuster. 
Ook pakt hij het geld van de verkochte eieren van haar af. Zuster Francisca heeft al 
meerdere keren op haar ingepraat. Milka zegt haar man te willen verlaten, want ze 
wil op eigen benen staan. Toch geeft ze haar huwelijk steeds weer een kans.


