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Beste vrienden van het Kenya Fonds,
Een speciale nieuwsbrief, die jullie ontvangen
op een speciale datum. Komende maandag
19 april bestaat ons Kenya Fonds officieel
25 jaar! Tijd voor een feestje met cadeautjes
zoals een nieuwe look voor onze nieuwsbrief
met een prachtig nieuw logo en een nieuwe
auto voor zuster Jacinta. Over beide leest u in
deze nieuwsbrief meer. Graag wil ik iedereen,
die deze cadeaus mogelijk hebben gemaakt,
bedanken. Direct gevolgd door een heel groot
DANK JE WEL namens het bestuur, de zusters,
maar vooral ook namens de meisjes aan al
onze trouwe donateurs, die ons al die jaren
financieel gesteund hebben.
Als bestuur zijn we momenteel druk bezig
met een jubileumboekje welke u allen in mei,
uiterlijk juni zult ontvangen. Ook hopen we
een interview te kunnen plaatsen in een krant
om ons project extra in het zonnetje te zetten.
Daarnaast proberen we ons project onder de
aandacht te brengen o.a. via de sociale media,
waar Dineth u in deze nieuwsbrief meer over
zal vertellen.
Sinds kort hebben wij een stagiaire, Fleur. Zij
wordt door Tilly begeleid en zal zich in deze
nieuwsbrief voorstellen en uitleggen wat zij
voor het Kenya Fonds kan betekenen.
Vanwege ons 25 jarig bestaan heb ik samen met
onze oprichtster Corrie de Roos teruggekeken.
Alvast een klein voorproefje leest u hiernaast.
Het volledige interview met Corrie leest u in ons
jubileumboekje, en t.z.t. ook op onze website.
Nogmaals hartelijk dank voor de afgelopen
25 jaar en we hopen nog heel lang samen met
jullie dit prachtige project voort te zetten.
		
Met vriendelijke groet, Anke Kempers

“Er gebeu r d e iets en ze
wist m eteen , hier moet i k
iets m ee, “

Corrie & Anke
interview

Hoe is het Kenya Fonds
begonnen? We gingen naar Kenia
voor het werk van At. Corrie
kwam in het Jamaa Home en in
de huiskamer trof ze 20 jonge
meisjes, 7-8 maanden zwanger,
welke haar een gezamenlijk
welkom heette. Er gebeurde iets
en ze wist meteen, hier moet ik
iets mee.
Thuis vertelde ze dit aan At.
At stelde direct voor om zijn
afscheidsbonus te gebruiken.
In overleg met de zuster werd
bekeken hoe dit geld goed kon
worden gebruikt. Haar voorstel
was een opleiding voor de
meisjes voor na de bevalling,
waardoor ze kans kregen op een
baantje of het opzetten van een
handeltje.
Zo startte ze met vier meisjes.
Familie, vrienden, collegae,
iedereen werd aangeschreven
en velen werden trouwe
donateurs.

Dineth de Graaf

Fleur van Duren

Met de hulp van het Kenya
Fonds konden er een hoop
meisjes in Kenia de afgelopen
25 jaar naar school gaan en een
vervolgopleiding genieten. Het is
gek om te beseffen dat dit langer
is dan ik zelf überhaupt op deze
aardbol rondloop. Wel heb ik
van dichtbij kunnen meemaken
wat voor mooi werk de zusters
verrichten en hoe dankbaar
de meisjes zijn voor de hulp
die ze krijgen. En dat willen we
natuurlijk ook de komende 25 jaar
kunnen blijven doen (en het liefst
natuurlijk langer…). Het jubileum
hebben we daarom tevens
aangegrepen om de nieuwsbrief
en het logo te vernieuwen en we
hopen dat dit een toegankelijke
en professionele uitstraling heeft.

Hallo! Mijn naam is Fleur van Duren, ik ben
masterstudent geschiedenis en sinds februari
stagiaire bij Stichting Kenya Fonds. Ik schrijf
momenteel een onderzoek over de positie van
de vrouw binnen het onderwijs en de politiek
in hedendaags Kenia.

communicatie

Leuk feitje is dat het logo en de
nieuwsbrief zijn gemaakt en
ontworpen (geheel gratis!) door
Frank van Ooijen, mijn zwager,
met wie ik samen met mijn zus in
2016 naar Kenia ben afgereisd. De
mooie omslagfoto op de website
is ook door hem gemaakt. Dit
maakt het geheel wat mij betreft
ook een stuk persoonlijker.
Frank heeft zijn eigen studio voor
fotografie en printwerk, maar
voor het ontwerpen van logo’s
en nieuwsbrieven kunt u dus ook
zeker bij hem terecht:
(www.studio5981.nl).
Tot slot, de komende tijd zullen
wij ook weer wat mooie verhalen
van de meisjes in het programma
op onze website plaatsen én
aan de slag gaan om een mooi
jubileumboekje samen te stellen.

Stagiaire

Op basis van dit onderzoek zal ik een kort
lesprogramma ontwikkelen voor basis- en
middelbare scholen in Nederland. Ik ben erg
enthousiast over de stage en vragen en/of tips
zijn altijd welkom!

Tilly Boland
Sectretaris

Samen met Stichting de Wilde Ganzen zijn wij
vorig jaar een actie gestart voor een nieuwe
auto voor zuster Jacinta, zodat zij de meisjes in
de toekomst veilig kan blijven bezoeken. En het
is ons allen gelukt het begrote bedrag bijeen
te brengen. Afgelopen februari nam zuster
Jacinta haar prachtige nieuwe Suzuki Swift in
ontvangst.
De actie was zo’n succes dat er nog geld over
was om een verzekering af te sluiten en om
er een alarminstallatie in te bouwen. Zuster
Jacinta kan weer veilig naar de jonge moeders
op huisbezoek en zal voorlopig niet meer met
pech langs de weg staan. Ze is iedereen dan
ook heel dankbaar.
Hieronder een foto met een gelukkige Jacinta,
gemaakt tijdens de sleuteloverhandiging bij
Toyota Cars in Nairobi, Kenya.
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