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Beste vrienden van het Kenya Fonds,

We zitten weer in de donkere tijden voor kerst….tijd dus weer voor een update van het Kenya Fonds. 
Terugkijkend was het weer een roerig jaar voor Kenia en ook voor het Kenya Fonds. In Kenia waren ver-
kiezingen afgelopen zomer en de daarmee gepaard gaande onrusten. De zusters gaven aan dat het erg 
gespannen was in Nairobi, wat hun werk en ook de contacten met de meisjes er in die periode niet mak-
kelijker op maakten. Niet echt de tijd voor ons voor een bezoek. In overleg met alle partijen hebben we dat 
uitgesteld naar mei/juni komend jaar. De zusters hebben aangegeven met open armen op ons te wachten. 

Voor ons educatie project is er een verandering geweest. Zoals we weten wisselen de zusters met enige 
regelmaat van plek. Zuster Francisca is weer gaan studeren, wat betekent dat ze moest stoppen met ons 
educatie project. Dit vinden wij erg jammer omdat de communicatie met haar geweldig liep. Zuster Rachel 
heeft sinds augustus alles van haar overgenomen. Zuster Rachel is ook verantwoordelijk voor de admi-
nistratieve zaken van het Jamaa Hospital. Zij wordt voor ons project ondersteund door zuster Flora. Een 
nieuwe zuster is weer even wennen, maar beide kanten staan erg open voor goede communicatie. De 
eindverantwoordelijke is zuster Florence, waar wij de afgelopen maanden meerdere keren email en telefo-
nisch contact mee hebben gehad.

Dit had ook te maken met een vervelend voorval waarover zuster Rachel en zuster Florence ons moesten 
berichten. En omdat wij een open communicatie naar jullie toe erg belangrijk vinden, willen wij dit ook met 
jullie delen. Zuster Rachel ontdekte dat er twee cheques verdwenen waren. Deze bleken met een vervalste 
handtekening van zuster Edel geïnd te zijn bij twee verschillende banken in Nairobi. Er is aangifte bij de 
politie gedaan. In totaal is er op deze manier bijna 5.000 euro verdwenen. De zusters en ook wij vinden het 
vreselijk dat dit gebeurd is. Dit is in meer dan 20 jaar Kenya Fonds nog nooit eerder voorgevallen. De zus-
ters hebben intern extra maatregelen genomen en hopen dat het vertrouwen in Nederland goed blijft.

Ook willen we positief nieuws delen met jullie. Over de meisjes (zie verderop in de nieuwsbrief), maar ook 
over de donaties. Begin september heb ik in de Regentessekerk in Apeldoorn iets mogen vertellen over 
ons Kenya Fonds, waarna de collecte van september en oktober aan ons fonds is overgemaakt. Regentes-
sekerk bedankt voor deze prachtige bijdrage. Verder willen we al onze vaste donoren en ook eenmalige 
sponsoren bedanken voor alle gulle giften dit jaar. We hopen dat jullie ons ook komend jaar weer willen 
steunen, zodat we door kunnen gaan met meisjes in Kenya financieel te ondersteuning om een opleiding te 
doen. Zodat zij op deze manier goed voor zichzelf en voor hun kindje kunnen zorgen. 
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Met vriendelijke groeten, Anke Kempers
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Voor meer informatie: 

In oktober ontvingen wij van de Zusters het jaarverslag 2017 waarin wordt beschreven hoe de meisjes het 
hebben gedaan. Ze laten ons weten heel dankbaar te zijn voor de hulp die ze ontvangen. Hulp waardoor 
meisjes een vak kunnen leren, en hun kinderen te eten kunnen krijgen. 

Vakopleiding
Op dit moment volgen 18 meisjes een vakopleiding, bijvoorbeeld tot kapster, schoonheidsspecialist, mode-
ontwerp, kleermaken, lesgeven, voeding, medisch laborant en human resource management. Twee meis-
jes, Pascalina en Joyce, hebben hun opleiding tot kapster en tot modeontwerper afgerond. Zij werken nu 
bij een bedrijf om ervaring op te doen. Uiteindelijk starten zij hun eigen bedrijf. Twee andere meisjes lopen 
stage om hun opleiding af te ronden. Caroline volgt een opleiding kleermaken en Esther wordt opgeleid tot 
kapster en schoonheidsspecialist. Zij ronden hun opleiding af in december van dit jaar.

Middelbare school
Verder zitten 19 meisjes op de middelbare school. Twee meisjes behalen nu hun diploma: Cynthia en 
Christine. Alle meisjes op de middelbare school ontvangen steun voor hun kinderen, schoolgeld en school-
spullen. In november hebben zij de examens voor de vierde klas gedaan.  

Lagere school
Vier meisjes zitten op de lagere school op verschillende plekken in het land. Twee van hen hebben al hun 
eindexamens daarvoor afgerond en hopen hun Kenya Certificate of Primary School Education te behalen. 
De resultaten zullen hopelijk op tijd binnen zijn, zodat de meisjes in januari 2018 aan de middelbare school 
kunnen beginnen. We wensen de meisjes alle succes toe bij hun voorbereiding.

Meisjes nieuws
Lucy is een jonge moeder wie op de wachtlijst stond om naar de hogeschool te gaan na het afronden van 
de middelbare school in 2016. Ze is in oktober begonnen met een opleiding tot kapster en schoonheids-
specialist aan het H – Tech Hope College. Deze opleiding duurt 9 maanden. Haar moeder past op Lucy’s 
kindje terwijl ze haar opleiding afrondt. 

In oktober heeft ons programma Margret van de straat gered en een thuis gegeven. Margret is een arm, 
zwanger meisje uit de sloppenwijken van Nairobi dat van huis was weggelopen. In de stad prostitueerde 
ze zichzelf om in leven te kunnen blijven. Ze had zich aangesloten bij een straatbende en was van plan 
abortus te plegen. Gelukkig werd ze door een weldoener gered en doorverwezen naar ons programma. Ze 
heeft nu een plek in het Annunciation Home in Embu en is in november bevallen van haar kindje.

Het certificaat voor mode-
ontwerper van Joyce

Lucy bij de les van de 
kappersopleiding

De zwangere Margret met 
haar moeder Felister in 
hun huis in de sloppenwijk 
Korogocho


