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Beste vrienden van het Kenya Fonds,

Het is weer bijna zomervakantie en dus tijd voor een nieuwsbrief. Afgelopen half jaar is een wat ingewikkel-
de tijd voor ons als bestuur van het Kenya Fonds geweest. De communicatie met zuster Rachel, die sinds 
vorig jaar augustus  de leiding had gekregen, bleef erg moeizaam verlopen. Zuster Rachel was druk met 
het Jamaa Ziekenhuis en had daardoor onvoldoende tijd voor onze meisjes. Ons contact met zuster Fran-
cisca bleef goed. Zij gaf naar ons toe ook aan dat ze zich zorgen maakte over hoe ons project uitgevoerd 
werd in Kenia. Dit alles hebben we meerdere keren met zuster Rachel en haar leidinggevende besproken, 
met uiteindelijk resultaat dat er een nieuwe zuster wordt vrijgemaakt om het educatieprogramma weer vlot 
te trekken. 

Het gaat om zuster Jacinta. Zij heeft een aantal jaren geleden in het Jamaa home gewerkt met onze meis-
jes en hen begeleid. Zij is dus een bekende voor At en Corrie en ook nog voor Jan Willem. Zij zijn allen erg 
enthousiast over haar manier van werken en zuster Jacinta geniet dus ons volste vertrouwen. Wij zijn erg 
blij dat zij voor deze taak volledig wordt vrijgemaakt en dus genoeg tijd voor de meisjes en de communica-
tie met ons zal hebben. Op zondag 15 juli begint zij al aan haar nieuwe taak.
Een bezoek aan Kenia is nog niet gelukt door persoonlijke omstandigheden. Binnen ons bestuur zijn wij 
aan het kijken wie naar Kenia zal gaan om ook ter plekke de situatie te bekijken en te bespreken. Dit zal 
uiteraard uit eigen middelen betaald worden. Zodat al het, door jullie gedoneerde, geld echt bij de meisjes 
terecht komt.

Anke Kempers,  
voorzitter 

Met vriendelijke groeten, Anke Kempers

Kalenderjaar 2017 ligt alweer een tijdje achter ons en start de periode van het afronden van de financiën. 
Eerst alle informatie krijgen uit Kenia, dan een concept-jaarrekening maken en deze vervolgens voorleggen 
aan het bestuur. Ook dat is achter de rug en staan onze financiën weer netjes op tijd op de website. 
Wij zijn, net als in 2016, weer een klein beetje ingeteerd op onze reserves, maar na enkele grote donaties 
in het verleden was dat juist de bedoeling. Het liefst zouden we alles direct inzetten, maar we hebben ook 
onze verplichting om sommige meisjes meerdere jaren te blijven ondersteunen. In sommige gevallen van 
basisschool tot het moment dat ze op eigen benen kunnen staan. Een reserve aanhouden blijft noodzake-
lijk. Benieuwd geworden naar de financiën 2017? Ga dan naar onze website: www.kenyafonds.nl en klik 
bovenaan op Financiële informatie en beleid.

Daarnaast heeft de overheid de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht laten 
gaan. Hierin staan bepalingen omtrent het omgaan met persoonsgegevens. Wij hebben derhalve geïnven-
tariseerd welke gegevens wij hebben, op welke wijze ze beschermd zijn en hoe we omgaan met deze ge-
gevens, bijvoorbeeld wanneer iemand aangeeft verwijderd te willen worden uit het bestand. Feitelijk betreft 
het alleen de NAW-gegevens van onze donateurs. Voor een Stichting zoals het Kenya Fonds niet heel veel 
werk, maar zo voldoen ook wij weer netjes aan wet- en regelgeving. Ook dit is te lezen op onze website.

Jan Willem de Roos,
penningmeester

Wij wensen jullie een 
hele mooie zomer toe!



Dit voorjaar ontvingen wij vanuit het Jamaa Education Outreach-programma een samenvatting van de 
afgelopen zes maanden. Ze schrijven daarin dat de meisjes niet in woorden kunnen beschrijven hoe dank-
baar ze zijn voor de hulp die ze hebben ontvangen. Het is nu ook de tijd dat de verantwoordelijke Zuster 
individuele gesprekken voert met ieder meisje over haar leven op school, thuis en hun ambities in het alge-
meen. Sommige werden bij de gesprekken vergezeld door hun ouders of voogd. Het was een mooie kans 
om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Een aantal meisjes hebben hun opleiding afgerond met ervaring bij verschillende bedrijven en zijn nu klaar 
om hun eigen bedrijf te starten. Vier meisjes hebben de opleiding tot haarverzorging afgerond en twee 
meisjes als kleermaakster. Ook Caroline en Sharon zijn klaar met de opleiding breien. Hun opleiding ont-
ving een jaar geleden breimachines van de Zutphense HAND en zo konden zij goed afstuderen. Diverse 
meisjes zijn nog bezig zichzelf op school klaar te stomen voor hun nieuwe leven. De opleidingen die ze 
zoal volgen zijn: Human resources, voeding, onderwijs, toerisme, verpleging, medisch laboratorium. 

In januari kregen alle meisjes van het programma hun schoolgeld, reisgeld, en persoonlijke spulletjes voor 
3 maanden die ze kunnen gebruiken terwijl ze op school zitten. Bijvoorbeeld: maandverband, tandpasta, 
schoonmaakmiddel, bodylotion en kantoorartikelen. 

Mercy
Zij is een jong meisje dat haar basisschool heeft afgerond in 2017. Ze kon niet naar de middelbare school 
en koos voor een beroepsopleiding tot kleermaakster. Ze begon haar opleiding eind januari 2018 op het St. 
Columbus Technical, een school voor beroepsopleidingen in Mutuune, Kitui County. Ze heeft haar kindje 
achtergelaten bij haar moeder. Sommige meisjes en hun kindjes werden ook bezocht op school, zoals ook 
Mercy op haar nieuwe school St. Columbus Technical. Het kost Mercy 5 uur om vanuit Nairobi naar een 
arm plattelandsgebied ten oosten van Nairobi te reizen. 

Kindertehuis
De Zusters bezochten ook twee kindjes van meisjes, namelijk de kindjes van Jane en Teckler in het New 
Hope kindertehuis in de buitenwijken van Nairobi. De verzorgenden waren zeer dankbaar voor het bezoek.

Dankbaar
De Zusters zijn dankbaar voor de liefde, vrijgevigheid en steun die ze ontvangen. “Moge God jullie zege-
nen en weet dat we voor jullie bidden”. Tijdens de komende maanden zullen ze de meisjes blijven bezoe-
ken op school en bij hen thuis.

- United in mission -

Tilly Boland, 
secretaris
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