Nieuwsbrief

juni 2019

Lieve vrienden van het Kenya Fonds,

Anke Kempers,
voorzitter

Deze nieuwsbrief wil ik graag beginnen met goed nieuws. In de vorige meldde ik dat een bestuurslid had
besloten om te stoppen. Direct na die nieuwsbrief werden wij benaderd door Dineth. Zij wilde graag haar
bijdrage leveren in het bestuur. Dineth is drie jaar geleden in Kenia op reis geweest en heeft daar zuster
Francisca opgezocht. Zij heeft toen kennisgemaakt met een paar meisjes in de sloppenwijken van Nairobi
die dankzij onze sponsoring weer naar school kunnen. Wij zijn heel blij met Dineth in ons bestuur. In een
volgende nieuwsbrief zal zij zichzelf voorstellen.
Ook hebben we goed nieuws uit Kenia. Zuster Jacinta gaat daar heel voortvarend te werk. Ze communiceert
perfect, houdt ons goed op de hoogte van wat er speelt en hoe het gaat met ons project en alle meisjes. Ze
meldt nieuwe meisjes aan en volgt de meisjes die al aan ons project deelnemen. Op dit moment worden er 45
meisjes via het Kenya Fonds financieel ondersteund. 39 meisjes gaan naar school, vier zijn bezig hun eigen
bedrijfje op te zetten en twee zwangere meisjes worden op dit moment financieel ondersteund om ze voor te
bereiden om na hun zwangerschap weer naar school te kunnen gaan. Voor komend jaar heeft Jacinta voor
tien meisjes een opleidingsplaats bij ons aangevraagd. Dit zijn vier bestaande meisjes, die bijna klaar zijn
met hun huidige opleiding (basisonderwijs of voortgezet) en graag een vervolgopleiding willen volgen. Verder
zijn er zes nieuwe meisjes aangemeld, die nu nog zwanger of net bevallen zijn. Ons project loopt dus goed!
Wel is de situatie in Kenia erg aan het veranderen. In het verleden werd de begeleiding voor de meisjes
betaald door de zusterorde en het Jamaa ziekenhuis. Door teruglopende financiële middelen daar, is ons
gevraagd of wij de mogelijkheid hebben om een maandelijkse vergoeding te betalen voor het werk van zuster
Jacinta. Aangezien wij het belangrijk vinden dat er een goede begeleiding voor de meisjes is en een betrouwbare partner voor ons in Kenia, hebben wij besloten dit te gaan doen. We hebben ons goed laten voorlichten
en € 195 per maand zou een reëel bedrag zijn om te gaan betalen. We hebben dit voor vijf jaar toegezegd
en zullen daarna evalueren.
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Jan Willem de Roos,
penningmeester
Het voorjaar staat voor alle penningmeesters in het teken van het opmaken van de financiën over het afgelopen jaar. Nadat alles verwerkt is tot een net overzicht, wordt het voorgelegd aan de bestuursleden, waarna
de financiële cijfers netjes en voor 1 juli op onze website worden geplaatst. Daar zijn alle ANBI’s (en dus ook
het Kenya Fonds) toe verplicht. De afgelopen jaren heeft ons fonds een redelijk stabiele groep van circa 110
donateurs, die gezamenlijk zo’n € 22.000 per jaar doneren. Daarnaast krijgen we incidentele donaties van
acties, bruiloften en gulle éénmalige gevers, waardoor we elk jaar op totaal een € 30.000 komen. Een hele
prestatie met z’n allen, waarmee we zo’n 20 opleidingen op jaarbasis kunnen financieren in Kenia. Het jaar
2018 was dus qua baten vergelijkbaar met de afgelopen jaren.
Het blijft elk jaar weer een uitdaging om te beslissen wat je kunt en wat je wilt financieren met de wetenschap dat, als je ergens ja tegen zegt, je dat doet voor meerdere jaren. Maar vervolgens meisjes in Kenia
zien ontwikkelen tot zelfstandige vrouwen met een toekomst, maakt elke uitgave (en dus uw bijdrage) meer
dan de moeite waard. Benieuwd geworden naar onze financiën? Vanaf 1 juli staan ze op onze website: www.
kenyafonds.nl, onder de kop “Financiële informatie en beleid”.

Tilly Boland,
secretaris
Twee keer per jaar ontvangt u onze Nieuwsbrief, die ik met veel plezier in elkaar zet. Dankzij mijn werk kan
ik deze kostenloos maken en printen. Ook de envelop wordt gesponsord door een leverancier. Dit geldt ook
voor de bedankkaart. Alleen voor de postzegels moeten wij natuurlijk betalen. Wilt u ons helpen de kosten
zo laag mogelijk te houden? Mail uw e-mailadres dan aan mij en ontvang in het vervolg de Nieuwsbrief in uw
mailbox.
Dankzij de goede communicatie met zuster Jacinta ontvangen wij nu maandelijks een uitgebreid verhaal
over één van de studerende meisjes. Graag delen wij een gedeelte van het verhaal van Edinah met u. Haar
complete verhaal kunt u lezen op onze Kenya Fonds website. U zult merken dat wij alleen de voornamen van
de meisjes communiceren, dit om privacy-overwegingen.
Mijn verhaal
Ik ben Edinah en ik ben 24 jaar oud. Mijn moeder is overleden in oktober 1999 en ik was
toen drie jaar oud. Vanaf dat moment heeft mijn oma de zorg over mij overgenomen. Zij
was een alleenstaande moeder wiens man al in 1975 was overleden en heeft vanaf toen
de zorg voor haar kinderen op zich genomen. Ze is boerin en verbouwt groente op een
klein stukje land, en verkoopt dit om ons van eten te kunnen voorzien.
Mijn vader heeft ons verlaten op het moment dat mijn moeder overleed, en is toen getrouwd met een andere
vrouw en mijn leven werd toen erg moeilijk. Mijn oma wilde dat wij naar school konden gaan, en dus verkocht
ze het kleine stukje land dat we hadden om het schoolgeld te kunnen betalen. Later ben ik echter alsnog
gestopt met naar school gaan vanwege het schoolgeld. Vanaf dat moment ben ik zeep, tandpasta en parfum
gaan verkopen om aan eten te kunnen komen.
Ik was dertien toen ik zwanger werd. Ik wilde op dat moment zelfmoord plegen, maar dankzij de hulp van
mijn oma – die heeft gezocht naar een plek waar ik tijdens mijn zwangerschap kon verblijven – kwam ik bij
het Jamaa Home terecht. Bij het Jamaa Home werd er goed voor mij gezorgd en ben ik onder de hoede
van zuster Jacinta bevallen van een meisje. Vier maanden na mijn bevalling ben ik weer weggegaan uit het
Jamaa Home.
Mijn studie
In januari 2012 ben ik naar de middelbare school in Taita Teveta County gegaan en in
2015 was ik klaar. Jamaa heeft voor mijn schoolgeld betaald met de hulp van sponsoring. In september 2016 ben ik begonnen aan Mount Kenya University en in mei 2018
heb ik met vlag en wimpel mijn diploma behaald in ‘Community Development en Social
Work’. Ik heb het gehaald met een C (Keniaans examensysteem) en was daarmee
de nummer 12 van de 230 studenten met 68,44 punten. Ik ben erg dankbaar voor de
sponsoring die ik heb mogen ontvangen.
Mijn thuissituatie
Op dit moment werk ik niet. Het is me helaas nog niet gelukt om een vaste baan te krijgen. Mijn oma is erg ziek en dat vind ik verschrikkelijk. Zij is degene die bij mijn kindje
blijft en de andere weeskinderen. Ik bid dat God me de kracht geeft om dit allemaal te
doorstaan en haar helpt om beter te worden.
Mijn kind
Mijn kindje heet Charity, ze is inmiddels acht jaar oud en zit in klas 2 van de Mwamunga
basisschool. Ze woont bij mijn oma in het dorp Sikujua.
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