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VOORWOORD ANKE KEMPERS, VOORZITTER 

Beste vrienden van het Kenya Fonds, 

Met trots presenteren wij ons jubileumboekje 
“25 jaar Kenya Fonds”. Geheel in onze nieuwe 
look, met ons nieuwe professionele logo. 
“Empowered by education” oftewel “gesterkt 
door opleiding” en dat is precies wat ons 
Kenya Fonds nu al 25 jaar doet. De meisjes 
sterk maken door een opleiding aan te bieden, 
zodat ze op een goede manier voor zichzelf en 
hun kindje kunnen gaan zorgen. En hiermee 
hebben we echt iets voor de meisjes, hun 
kindjes en vaak ook hun familie gedaan. 
De afgelopen 25 jaar hebben meer dan 600 
meisjes aan ons project deelgenomen. Een 
aantal waar we trots op mogen zijn!

In dit jubileumboek blikken we samen met 
Corrie de Roos, Henk Mulder en zuster Jacinta 
terug op de afgelopen 25 jaar, maar ook 
kijken we vooruit. In dit boekje vinden jullie 
interviews en herinneringen. Ook delen we 
met jullie foto’s van al onze deelnemende 
meisjes van dit moment. 42 meisjes 
ontvangen op dit moment financiële steun 
van ons Kenya Fonds voor hun opleiding. 

In het kort vertellen ze iets over zichzelf en 
over wat deze hulp voor hen betekent. Verder 
vinden jullie een heel mooi overzicht van de 
verschillen tussen Nederland en Kenia. En die 
zijn, zoals we allen weten, groot.

Graag wil ik iedereen, die het Kenya Fonds de 
afgelopen 25 jaar gesteund heeft, bedanken. 
Dank je wel Corrie en At de Roos, die dit 
geweldige project gestart zijn. Dank je wel aan 
eenieder die heeft meegeholpen, op welke 
manier dan ook, om geld in te zamelen voor 
dit project. Sokjes breien, taarten maken, 
concert organiseren, noem het maar op. 
Alles om geld in te zamelen. Ook een dank je 
wel aan alle zusters die met hart en ziel de 
meisjes begeleid hebben. En 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. 

Nogmaals hartelijk dank voor de afgelopen 
25 jaar. Voor nu wensen we jullie heel veel 
leesplezier en hopen nog heel lang samen met 
jullie dit prachtige project voort te zetten. ●

Anke Kempers,
Voorzitter Kenya Fonds

‘DE AFGELOPEN 25 JAAR HEBBEN 
MEER DAN 600 MEISJES AAN 
ONS PROJECT DEELGENOMEN. 

EEN AANTAL WAAR WE TROTS OP 
MOGEN ZIJN’
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INTERVIEW CORRIE VOOR HET 25-JARIG BESTAAN 
VAN HET KENYA FONDS

Kun je ons vertellen hoe jullie zijn begonnen 
en hoe jullie met de zusterorde in contact zijn 
gekomen?

We gingen naar Kenia voor het werk van At. 
Hij ging in Kenia een project doen om de 
arbeidsomstandigheden in kaart te brengen 
en daar advies over uit te brengen en te 
gaan begeleiden. Corrie mocht in Kenia niet 
werken. Ze werd door een mevrouw van de 
American Women Association meegenomen 
naar het Jamaa Home, om daar de meisjes 
te leren ontspannen voor de bevalling. Corrie 
was yogalerares. In de huiskamer trof ze 20 
jonge meisjes aan, 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 na de bevalling, waardoor 
ze een kans kregen op een baantje of het 
opzetten van een handeltje. Zo startte ze 
met vier meisjes. Eerst werd de middelbare 
school afgemaakt en daarna kregen ze een 
beroepsopleiding. Met twee meisjes heeft 
Corrie nog steeds contact. 

Hoe zijn jullie aan zo veel donateurs 
gekomen?

Terug in Nederland hebben ze het project 
voortgezet. Ze schreven vrienden, familie 
en collegae aan. Het wandelgroepje van 
Corrie werd benaderd en via, via kwam het 
steeds verder. Toen het gestart was, liep 
het vanzelf na twee, drie jaar. Corrie en At 
werden uitgenodigd door scholen, Lions en 

Rotaryclubs, huishoudclubs en dergelijke. Ze 
hoefden alleen maar te spreken in kerken in 
Rotterdam, Ruurlo, in een school in Lochem. 
Het geld kwam vanzelf. Er rustte een zegen op 
het project.

Wat zijn de grootste veranderingen geweest?

De overgang van het bestuur. Jaren deed At 
de administratie, zuster Joyce regelde alles in 
Kenia en Corrie deed de emotionele kant. Zij 
deed de praatjes en schreef de nieuwsbrieven. 
Het motto was ook “don’t change a winning 
team”. De verandering van het bestuur gaf 
belangrijke en goede veranderingen. Ook sloot 
in deze tijd het Jamaa home en werd het een 
Outreach Project.

Hoe hebben jullie zicht/grip kunnen houden 
op een goede besteding van het gedoneerde 
geld?

Door goede en duidelijke afspraken met de 
zuster. Zuster Joyce had de taak om de meisjes 
te begeleiden. Checkte hoe het ging op school, 
besprak met de meisjes wat goed ging en 
wat niet en sprak ze soms ook stevig toe. At 
hield met veel verantwoordelijkheidsgevoel 
de administratie heel precies bij. Toen ze in 
Nairobi woonden, ging Corrie er een paar 
keer per week heen en hield gesprekjes met 
de meisjes. Er was een korte, duidelijke lijst 
wat er onder de sponsoring viel: boeken, 
uniformen, schoolgeld en busgeld en de 
rest niet. Er werd nooit geld gegeven, maar 
cheques, zodat er geen misbruik van het 

geld gemaakt kon worden. At zei altijd: 
“Het Kenya Fonds is in Nederland door de 
overheid goedgekeurd, we moeten daar ook 
verantwoording afleggen en kunnen dus niet 
meer vergoeden”.

Wat waren de mooiste giften/ gerealiseerde 
projecten?

Dat waren er zoveel. Het aantal meisjes wat 
we steeds konden uitbreiden. De auto die 
gekocht kon worden via een organisatie 
in Nederland. De zwager en schoonzus die 
in Engeland lid zijn van de Rotary en voor 
alle dames appeltaarten bakten. Twaalf 
appeltaarten werden gebakken en verkocht. 
De volledige opbrengst was voor het Kenya 
Fonds. Of alle dames die heel veel babysokjes, 
pannenlappen en dergelijke breiden voor de 
verkoop. Geweldig.

Is er een meisje die jou in het bijzonder is 
bijgebleven?

Jane, een meisje uit een groot en erg arm 
gezin met 14 kinderen. Moeder was een 
klein, zeer gelovig vrouwtje en vader was 
verslaafd aan gokautomaten. Ze woonden in 
de sloppenwijk. Na de bevalling bracht Corrie 
Jane en haar baby naar haar ouders. Oma 
straalde van geluk en liet de baby, vol trots, 
aan de hele buurt zien. Al heel veel monden 
te voeden en toch zo stralend en blij met het 
nieuwe baby’tje. ●

“DON’T CHANGE 
A WINNING TEAM”

“HET KENYA FONDS IS  
IN NEDERLAND DOOR DE OVERHEID 
GOEDGEKEURD, WE MOETEN DAAR 

OOK VERANTWOORDING  
AFLEGGEN EN KUNNEN DUS NIET 

MEER VERGOEDEN”
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HET JAMAA HOME EN HET OUTREACH PROGRAMMA 
(NAIROBI, KENIA)

De zwangerschappen zijn het gevolg van 
misbruik of verkrachting van leeftijdsgenoten, 
familieleden, leraren of zogenaamde 
‘werkgevers’ die jonge meiden in dienst 
nemen als hulp in de huishouding en hen 
vervolgens gebruiken voor hun seksuele 
bevrediging. Andere meisjes worden vanuit 
het platteland naar de stad gelokt met de 
belofte dat hen daar een beter leven wacht, 
maar worden vervolgens naar bordelen 
gebracht. De meisjes weten vervolgens niet 
hoe ze daaruit kunnen komen want ze kennen 
de stad niet en worden bedreigd. 

Sinds 1972, het jaar waarin de zusters met hun 
missie begonnen, zijn er in totaal 3973 meisjes 
tussen de 12 en 19 jaar geholpen in het Jamaa 
home en het Outreach programma. 

In 1991 startte het Jamaa home met het 
aanbieden van beroepsopleidingen aan 
meisjes, die werden gesponsord door Corrie 
en At. Toen zij vervolgens terugkeerden naar 
Nederland hebben ze een project opgezet om 
fondsen te kunnen werven onder de naam 
het Kenya Fonds. Ze werkten samen met 
verschillende mensen die het Jamaa home 
kenden of hadden bezocht, zoals bijvoorbeeld 
meneer en mevrouw Van Oostrom uit België.

Het Jamaa Home maakte indruk op Corrie 
en At tijdens hun bezoeken. Daar maakten 
ze kennis met de meisjes en Corrie leerde de 

meisjes hoe ze kleren konden maken, naaien 
en koken en hoe de bevalling in zijn werk 
zou gaan. Het Jamaa Home had zelf echter 
onvoldoende middelen om de meisjes na 
hun bevalling te kunnen helpen, waardoor 
de meisjes een onzekere toekomst tegemoet 
gingen. Bij Corrie en At ontstond vervolgens 
de wens om op dat gebied te helpen en 
de meisjes de mogelijkheid te bieden naar 
school te gaan en om een beroepsopleiding 
te volgen. In 2011 was het aantal donateurs 
gegroeid tot 260 en konden dankzij de hulp 
van het Kenya Fonds 290 meisjes naar school 
en een beroepsopleiding volgen. 

Zonder deze hulp zouden veel van de meisjes 
op straat zijn beland of in de prostitutie 
terecht zijn gekomen. Bovendien raakte 
door de zwangerschap veel van de meisjes 
depressief. Sommige gaven hun baby weg 
voor adoptie na de geboorte of lieten abortus 

plegen. Maar door counseling en steun 
ontwikkelden ze hoop en kracht om verder 
te gaan en hadden ze nu uitzicht op een 
opleiding en een betere toekomst. Zonder 
de hulp van het Kenya Fonds zouden ze hun 
dromen niet waar kunnen maken. 

Zodra een meisje voor sponsoring in 
aanmerking komt, ontwikkelt ze hoop op een 
betere toekomst. De meisjes hervinden hun 
gevoel voor eigenwaarde en waardigheid 
en hun kracht om verder te leven na alle 
verschrikkelijke gebeurtenissen keert vaak 
langzaam weer terug. 

De Zusters, in samenwerking met het Kenya 
Fonds, hebben vele jonge meiden en hun 
kind met onderwijs, vervolgopleidingen en 
het starten van een bedrijfje geholpen en 
dit gebeurt nog steeds! Dit zou niet gelukt 
zijn zonder alle steun en hulp van de gulle 
donateurs. Want elke week, elke maand, 
ieder jaar zijn er weer nieuwe gevallen van 
meisjes die in eenzelfde situatie terechtkomen 
en mishandeld of verkracht worden, en zij 
zouden geen uitzicht hebben op een betere 
toekomst als er geen mensen zouden zijn die 
bereid zijn hun liefde te delen en om anderen 
te helpen die het hard nodig hebben. 

Vandaar dat ik dit moment wil aangrijpen om 
mijn oprechte waardering en dankbaarheid uit 
te spreken en het Kenya Fonds te feliciteren 
met hun jubileum op 19 april 2021. Want: 
wij bestaan omdat jullie bestaan. Jullie 
support, zorg, hulp en liefde hebben mij 
gesterkt in onze missie. Mijn dank gaat uit 
naar de bestuurders, mijn inspanningen 
zouden tevergeefs zijn zonder onze nauwe 
samenwerking, en natuurlijk alle mensen die 
achter dit project staan, de donateurs, want 
zonder al jullie steun en support hadden wij 
nooit dit jubileum kunnen vieren.

Namens alle zusters en meisjes in het 
programma willen we jullie danken en sturen 
wij onze liefde. ●

Zuster Jacinta M. Nzele
Project Coordinator

De charismatische zusters van Our Lady Of Charity Kenia hebben altijd de behoefte 
gevoeld en zagen het als hun roeping om anderen te helpen. De zusters zagen met lede 
ogen aan hoe arme meisjes en jonge vrouwen uit de sloppenwijken en minder ontwikkelde 
delen van Kenia vroegtijdig zwanger raakten als gevolg van seksuele aanranding en als 
gevolg hiervan niet naar school konden gaan. De zusters maakte het hun missie om hen te 
helpen. 

 IN 2011 WAS HET AANTAL 
DONATEURS GEGROEID TOT 260  
EN KONDEN DANKZIJ DE HULP 

VAN HET KENYA FONDS 290 
MEISJES NAAR SCHOOL EN EEN 
BEROEPSOPLEIDING VOLGEN

DE MEISJES HERVINDEN HUN 
GEVOEL VOOR EIGENWAARDE EN 

WAARDIGHEID EN HUN KRACHT OM 
VERDER TE LEVEN
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INTERVIEW MET ZUSTER JACINTA

Wanneer ben jij voor het eerst betrokken 
geraakt bij het Kenya Fonds? 
 
Het Jamaa Home is al lange tijd onderdeel 
van onze missie, en toen ik als jonge zuster in 
de jaren ‘90 binnenkwam, werkte we al nauw 
samen met de meisjes en brachten we veel 
tijd met ze door om bekend te raken met het 
apostolaat en de missie van de zusters. Van 
2011 tot 2014 kreeg ik, in opvolging van zuster 
Joyce, de leiding over het Jamaa Home. Ik 
heb het stokje toen overgedragen aan zuster 
Edel, die het vervolgens weer overdroeg 
aan zuster Francisca. In die tijd is het Jamaa 
Home gesloten en zijn we gestart met het 
Outreachprogramma. Zuster Francisca heeft 
het toen overgedragen aan zuster Rachel en ik 
heb het weer van haar overgenomen in 2018. 
Er zijn dus veel zusters die voor het Jamaa 
Home gewerkt hebben. Met zuster Edel gaat 
het ook goed, maar ze wordt natuurlijk wel 
een dagje ouder. Ze is nog ontzettend scherp 
en actief, ondanks dat ze een jaar geleden 
haar been nog gebroken heeft.  
 
Kunt u ons uitleggen wat de betekenis is van 
een congregatie en wat het betekent voor het 
land en de mensen in Kenia? 
 
Een congregatie is een groep mannen of 
vrouwen die samen een groep vormen en die 
een eed van een ongehuwd leven afleggen om 
vervolgens hun leven toe te wijden aan het 

verspreiden van het geloof. Het wordt dus hun 
manier van leven en ze werken actief samen 
om het leven van de minderbedeelden in de 
samenleving te verbeteren. Zo proberen we 
hen bijvoorbeeld weerbaar te maken, zoals we 
ook met de meisjes in ons programma doen, 
maar ook in bepaalde steden buiten Nairobi 
waar we werken met straatkinderen. Dit is 
een enorme steun en hulp voor het land en 
de mensen in Kenia, omdat deze mensen een 
plek wordt geboden om heen te vluchten of 
om hulp te zoeken. We bieden ze simpelweg 
de ruimte om gehoord te worden, maar ook 
geven we ze steun en advies. Samen met 
gelijksoortige groepen proberen we op deze 
manier de minderbedeelden in Kenia hoop en 
een betere toekomst te geven.  
 
Hoe werkt een congregatie? 
 
Een congregatie wordt meestal opgericht met 
een bepaald doel, en er is vaak een bepaalde 
spiritualiteit of levenswijze die men zal volgen. 
Het ‘’werk’’ wordt uitgevoerd op basis van de 
visie van de stichter of degene die hen heeft 
samengebracht.  

Onze congregatie is bijvoorbeeld al in 1641 
in Frankrijk gevormd onder leiding van een 
priester, genaamd de heilige Johannes Eudes. 
Het was zijn doel om jonge meisjes te helpen 
die bij hem kwamen om te biechten en van 
wie het leven eigenlijk op een bepaalde 
manier moest veranderen maar zij hadden 
hiervoor niet de benodigde middelen. Hij 
kon deze meisjes natuurlijk niet zelf in 
huis nemen en hij ging dus op zoek naar 
christelijke vrouwen die bereid waren om 
voor deze meisjes te zorgen. Maar al snel liep 
het aantal meisjes steeds verder op, en dus 
kwam Johannes met het idee om een groep 
religieuze vrouwen samen te brengen die – 
vrij van andere verplichtingen – hem konden 
helpen bij het ondersteunen van deze meisjes. 
En daarmee is onze groep van zusters dus 
ontstaan. De zusters zijn vervolgens in 1959 
naar Kenia gekomen en hebben hier met volle 
overtuiging hun missie voortgezet.  
 

Wat is jullie relatie tot het ziekenhuis en 
de andere opvanghuizen waarmee jullie 
samenwerken? 
 
Het ziekenhuis is opgericht om meisjes te 
helpen die tot daarvoor voor medische 
controle en bevallingen steeds maar naar 
verschillende klinieken werden gebracht. Een 
groep dokters heeft toen aangeboden om de 
meisjes te helpen in één gebouw, dat op dat 
moment nog slechts huis voor meisjes was. 
Dit heeft zich steeds verder uitgebreid tot het 
uiteindelijk een echte kraamkliniek werd. Nu 
is het een ziekenhuis dat wordt gebruikt om 
zorg te geven aan de meisjes en hun kindje. 
Daarnaast hebben we een ander huis voor 
jonge meisjes, Edelvale Home, maar dat is 
gericht op straatkinderen en dus niet op 
meisjes en hun kindje. ●

Corrie en At hielden van deze ‘’missie’’ en hadden een bijzondere liefde en toewijding 
voor de meisjes en waren oprecht geïnteresseerd in hun welzijn en welvaart. Ze kwamen 
regelmatig naar Kenia en waren ook gek op de zusters. Ik kan me bijvoorbeeld nog goed 
herinneren dat ze bepaalde spullen kochten voor de zusters die ze zelf niet konden kopen, 
zoals een TV. Als ze langskwamen verbleven ze altijd bij de zusters in hun klooster en 
hadden dan nauw contact, waardoor ze ‘’ons’’ leven echt konden ervaren maar ook de 
problemen die daar soms bij komen kijken. We missen ze zeker. Ik keek er altijd erg naar uit 
als ze langskwamen. Het zou inderdaad ook geweldig zijn als jullie een keer hier zouden 
kunnen komen.  

Mijn naam is Gloria. Ik ben 21 jaar oud en heb een zoontje 
van 5. In 2015 ben ik bij Jamaa terechtgekomen en was 
op dat moment net klaar met de basisschool. Jamaa 
heeft me vanaf toen ontzettend geholpen. Als weeskind 
ging ik er namelijk vanuit dat het afronden van de 
basisschool het laatste onderdeel van mijn scholing zou 
zijn.  
 
Ik had het toen erg zwaar. Ik zwierf op straat, zonder 
hoop en niemand op wie ik kon terugvallen. Ik was 
gestrestst, wanhopig en had een slecht zelfbeeld. Ik 
zag niet in hoe ik en het kindje dat ik in mijn buik droeg 
het moesten redden en er was niemand die ons kon 
helpen. Mijn zussen hadden me uit huis gezet omdat 
ik de familie te schande bracht toen ik zwanger was 
geraakt. 
 
Bijna was ik de hoop verloren. Maar per toeval kwam ik in aanraking met Jamaa en kon ik er 
verblijven met andere meisjes die tegen dezelfde problemen aanliepen. We werden steeds 
opnieuw gemotiveerd en ik werd langzaam een beter persoon en transformeerde in een 
sterke vrouw. Ook mijn familie zag dat. Jamaa gaf me hoop dat ik de persoon kon zijn in het 
leven die ik wilde zijn. Ik ging naar de middelbare school en dat ging hartstikke goed. Zelfs zo 
goed dat ik hierdoor kon beginnen met een vervolgopleiding. Dit allemaal dankzij de steun 
van Jamaa voor mij en mijn zoontje, want ook hij kon dankzij Jamaa naar school.  
 
Ik waardeer het enorm wat Jamaa allemaal doet. In het bijzonder voor alle meisjes die 
wanhopig zijn en niet meer weten hoe ze verder moeten met hun leven. Ik ga medicijnen 
studeren en ga ontzettend mijn best doen om het goede werk van Jamaa te laten zien. Mijn 
zoontje en ik zullen als superhelden zijn die de meisjes in nood om ons heen te helpen. God 
zegene Jamaa. Het heeft ons leven volledig veranderd.  

SAMEN MET GELIJKSOORTIGE GROEPEN 
PROBEREN WE OP DEZE MANIER DE 

MINDERBEDEELDEN IN KENIA HOOP EN 
EEN BETERE TOEKOMST TE GEVEN.  
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OVERZICHT VAN DEELNEMENDE MEISJES IN 2021
1. MAUREEN

Maureen is begonnen met het programma 
toen ze 17 jaar oud was. Ze werd weggestuurd 
door haar vader toen hij erachter kwam dat 
ze zwager was. Ze beviel van haar jongentje 
in het Jamaa home in 2013. Ze heeft haar 
diploma Hotel Management en Hospitality 
behaald. We hebben Maureen langere tijd 
begeleid en ze is hier erg dankbaar voor. Ze 
zoekt nu naar een baan en kijkt uit naar een 
betere toekomst. Haar zoontje gaat inmiddels 
ook naar school. 

2.FRANCISCA

Francisca kwam binnen bij Jamaa in 2013 en 
was toen 16 jaar. Ze raakte zwanger toen ze 
op de basisschool zat. Inmiddels heeft ze de 
middelbare school afgerond en studeert ze 
Human Resource Management. Haar kindje is 
7 jaar oud. Ze is ontzettend dankbaar dat ze 
steun heeft gekregen en is ervan overtuigd dat 
ze hierdoor een betere toekomst zal krijgen. 
Ze wil een beter persoon worden en hoopt 
meisjes zoals haarzelf te kunnen helpen. Ze 
geeft aan dat de donateurs een gouden hart 
hebben en dat ze voor hen bidt. 

3.JANE

In 2014 is Jane begonnen met het programma 
en was toen 15 jaar oud. Jane zit nu in de 
vierde klas. Eigenlijk zou ze vorig jaar afstude- 
ren, maar door de pandemie is dit helaas niet 
gelukt. Ze is ontzettend blij met de hulp die ze 
heeft gekregen en wat ervoor gezorgd heeft 
dat ze naar de basisschool en middelbare 
school kon gaan. Ze hoopt naar de universiteit 
te kunnen na haar afstuderen in maart. 

4. SCOLAR

Scolar is 22 jaar oud en zit nu in het tweede 
jaar van haar studie Electronica. Ze is in 2014 
begonnen met ons programma, nadat ze 
bevallen was van haar zoontje die nu zes jaar 
oud is. Ze is ontzettend dankbaar omdat het 
programma haar en haar zoontje erg heeft 
geholpen. Ze studeert hard zodat ze in de 
toekomst voor haar zoontje en broertjes en 
zusjes kan zorgen en haar armoedige verleden 
op deze manier achter zich kan laten. Ze dankt 
God en Jamaa, welke ervoor gezorgd hebben 
dat zij – en de andere meiden die dat nodig 
hebben – een thuis heeft. Nadat ze klaar is met 
haar opleiding, wil ze een eigen bedrijf gaan 
beginnen waarmee ze hoopt banen te genere-
ren voor de mensen in haar omgeving die dat 
nodig hebben. 

5.TECLER

Tecler begon met het programma in 2014. 
Ze was net klaar met de basisschool en werd 
gered van een huwelijk met een oudere man. 
Haar broers wilde graag dat ze ging trouwen 
zodat zij een bruidsschat zouden krijgen. De 
Masai-gemeenschap geeft hun dochters vaak 
weg ten huwelijk in ruil voor koeien. 
Haar zoontje is zes jaar oud en ze zit nu in 
het tweede jaar van haar studie Community 
Health. Als ze klaar is met haar opleiding wil 
ze Community Health Officer worden en de 
mensen in haar dorp helpen. Vooral de jonge 
meiden en arme vrouwen. Ze is ontzettend blij 
dat ze door Jamaa gesponsord wordt.

6. GLORIA

Gloria rondde in 2019 de vierde klas af en 
startte met het programma in 2015. Door 
de pandemie was het voor haar echter niet 
mogelijk om naar de universiteit te gaan. Ze 
heeft een zoontje, die hard groeit en waarmee 
het erg goed gaat.
Ze hoopt in 2021 medicijnen te gaan studeren. 
Gloria is een weeskind, en in de vakanties 
verblijft ze bij haar zus die ook voor haar 
zoontje zorgt. Ze is ontzettend dankbaar voor 
de sponsoring vanuit het Kenya fonds.

7. VIVIAN 

Vivian heeft in 2019 haar middelbare school 
afgerond en zal binnenkort met haar vervolg- 
opleiding gaan starten. Ze woont bij haar zus, 
die tevens voor haar kindje zorgt. Ze is gered 
uit een huwelijk met een oudere man en hoopt 
in de toekomst voor zichzelf en haar zoontje 
te kunnen zorgen. Ze is ontzettend dankbaar 
voor de hulp en steun die zij vanuit het Kenya 
fonds heeft gekregen. 

8. NZAMBI

Nzilani rondde in 2019 haar middelbare school 
af en zal binnenkort met een opleiding tot 
naaister beginnen. Het gaat goed met haar 
zoontje, die inmiddels 5 jaar oud is en naar de 
basisschool gaat. Nzambi is 20 jaar oud en is 
gestart met het programma in 2016. Het Kenya 
Fonds heeft haar ontzettend goed geholpen. 
Ze woont bij haar oma en hoopt in de toe-
komst snel onafhankelijk te kunnen worden. 
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9. FAUSTINA 

Ook Faustina is vorig jaar afgestuurd en is 
net met haar vervolgopleiding Community 
Health begonnen. Ze is zelfverzekerd en kijkt 
ernaar uit om goede prestaties neer te zetten 
gedurende haar studie. In 2013 is ze begonnen 
met het programma. De mentale status van 
haar moeder was destijds niet zo goed, maar 
gelukkig gaat dit nu een stuk beter. 

10. JOSEPHINE 

Josephine volgt de opleiding Human Resource 
aan de universiteit. Ze is blij en hoopt snel een 
baan te kunnen vinden nadat ze haar studie 
afrond. Ze is het Kenya Fonds ontzettend 
dankbaar voor alle steun die zij en haar kindje 
hebben gekregen. Ze is een verantwoordelijke 
meid en altijd vrolijk. Ze laat weten dat als 
ze de steun vanuit het Kenya Fonds niet zou 
hebben ontvangen, ze op haar 17e al getrouwd 
zou zijn geweest. Trots is ze op zichzelf dat ze 
is gekomen waar ze nu is. Ze dankt het Kenya 
Fonds voor al de hulp die zij en de andere 
meiden in het programma krijgen. 

11. SUSAN

Susan is vorig jaar afgestudeerd en zoekt nu 
naar een baan. Helaas is dat door COVID-19 
nog niet zo gemakkelijk. Ze doet hard haar 
best, maar heeft het erg moeilijk. Haar kindje 
is nu 8 jaar oud. Ze heeft een diploma in Hotel 
Management en Hospitality en hoopt dat de 
situatie het aankomend jaar een beetje beter 
zal gaan worden. Ze is dankbaar voor de hulp 
en steun die zij vanuit het Kenya Fonds heeft 
ontvangen.

12. CANDY 

Candy is 21 jaar en is in 2017 met het program-
ma gestart. Ze is blij dat ze inmiddels weer 
naar school kan gaan. Candy is een alleen- 
staande moeder met een zoontje van vier jaar 
oud. Om de kost te verdienen wast ze kleren 
van mensen in haar omgeving. 
Ze studeert Hotel Management, een driejarige 
opleiding. Met de hulp van het Kenya Fonds 
was het voor haar mogelijk om deze opleiding 
te volgen. Ze hoopt in de toekomst een 
geweldige chef-kok te kunnen worden. 

13. SHARLIN 

Sharlin heeft inmiddels een opleiding tot kap-
ster afgerond en is het Kenya Fonds ontzettend 
dankbaar omdat dit het voor haar mogelijk 
heeft gemaakt haar dromen achterna te gaan 
en zelfvoorzienend te worden. Ze hoopt in 
de toekomst een eigen kapsalon te kunnen 
beginnen. Haar zoontje is nu vijf jaar oud en 
gaat ook naar school. 

14. RUTH 

 Ruth kwam in ons programma in 2015 en was 
toen nog erg jong. Inmiddels heeft ze haar 
middelbare school afgerond en is ze bezig 
met een kappersopleiding. Dit gaat hartstikke 
goed. Haar zoontje is nu vijf jaar oud. Dankzij 
de steun van het Kenya Fonds kon ze haar 
school afronden en met een vervolgopleiding 
beginnen, en werd ze geholpen bij het betalen 
van de kindertoeslag. Ze weet zeker dat er nu 
een beter leven voor haar in het verschiet ligt. 
 

15. MARTHA

Martha beviel toen ze nog erg jong was en 
krijgt sinds 2014 hulp vanuit het Kenya Fonds. 

Inmiddels is ze 17 jaar en zit ze op de middel-
bare school. Haar zoontje is 6 jaar oud en gaat 
ook naar school en haar opa en oma passen 
op als hij een middagje vrij heeft. Ze hoopt in 
de toekomst kunstenares te worden en is blij 
dat ze met de hulp van het Kenya Fonds weer 
terug naar school kon gaan. 

16. MARY ANN

Mary Ann kwam in 2013 bij het programma 
en beviel van een kindje toen ze nog op de 
basisschool zat. Ze volgt de opleiding Beauty 
and Hair en door de hulp van het Kenya Fonds 
kan ze zich focussen op haar toekomst en een 
verantwoordelijk, zelfredzame vrouw worden. 
Haar zoontje is nu 7 jaar oud en gaat ook naar 
school. 

17. MERCY

Mercy is in 2016 gestart met het programma 
en haar kindje is nu 4 jaar oud. Ze volgt een 
opleiding tot naaister en business manage-
ment. Haar moeder heeft een naaimachine 
voor haar gekocht zodat ze in de lockdown 
niet achter zou raken op school. Ze werkt hard 
en heeft het ontzettend naar haar zin op haar 
opleiding. Ze zal in juli van dit jaar examen 
doen. 
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18. VIVIAN 

Vivian zit in het tweede jaar van de middelbare 
school. Door de pandemie heeft ze haar eerste 
jaar grotendeels gemist, maar ze is optimis-
tisch en heeft er alle vertrouwen in dat het dit 
jaar goed gaat komen. Met haar twee kindjes 
gaat het goed en ze is dankbaar met de steun 
die het Kenya Fonds haar biedt. 

19. ANNA

Anna begon in 2014 met het programma en 
is inmiddels 17 jaar oud. Het afgelopen jaar 
verkeerde ze in grote angst dat ze zou worden 
uitgehuwelijkt tijdens de COVID-19 lockdown 
en hierdoor haar school niet zou kunnen 
afmaken. Ze heeft daarom geprobeerd zo 
veel mogelijk binnen te blijven zodat ze niet 
gezien zou worden door haar ooms. Ze is de 
enige in haar familie die een opleiding volgt 
en is vastberaden deze af te ronden. Het gaat 
inmiddels een stuk beter met haar en ze doet 
hard haar best.

20. DOROTHY

Dorothy zit in het tweede jaar van de opleiding 
Hotel Management and Hospitality. Dankzij 
de hulp van het Kenya Fonds heeft ze nu meer 
vertrouwen en hoop voor de toekomst. Ze 
hoopt snel een baan te kunnen vinden of een 
eigen bedrijf te starten als ze is afgestudeerd. 

21. ELIZABETH

Elizabeth is in 2018 met ons programma 
begonnen en studeert Corporate Management. 
Ze is blij met de steun van het Kenya Fonds 
en hoopt snel een baan te kunnen vinden als 
ze is afgestudeerd. Ze hoopt dan haar alleen-
staande moeder te kunnen helpen die op dit 
moment geen inkomen heeft. 

22. ANNASTACIA

Annastacia volgt de opleiding Information 
Technology dankzij de hulp van het Kenya 
Fonds. Ze hoopt in de toekomst een baan te 
kunnen vinden in het gebied van cybersecuri-
ty. Als Annastacia naar school gaat, blijft haar 
kindje bij haar moeder. 

23.  CHRISTINA

Christina is grootgebracht door haar alleen- 
staande moeder nadat haar vader was over-
laden. Ze is verkracht en daardoor zwanger 
geraakt. Ze is blij met de steun die ze krijgt 
van de zusters en het Kenya Fonds. Ze ziet 
haar toekomst hierdoor een stuk beter in, 
waardeert zichzelf meer, en houdt van en 
accepteert haar dochtertje. Haar dochtertje is 
7 jaar oud. 
Christina zit sinds 2013 in het programma en 
volgt op dit moment de opleiding Fashion en 
Design. Ze werkt hard en is ervan overtuigd 
dat zij zal slagen in het leven. De bedoeling is 
dat ze dit jaar zal afstuderen. 

24. ALEXIA 

Alexia begon in 2018 met ons programma en is 
in December 2020 afgestudeerd voor de studie 
Policy and Administration middels een online 
verdediging. Ze is nu op zoek naar een baan, 
maar dit gaat door COVID-19 nog niet zoals ze 
gehoopt had. Ze is het Kenya Fonds en al haar 
vrienden en familie die haar hebben geholpen 
bij het nastreven van haar dromen ontzettend 
dankbaar. 

25. CYTHIA 

Dankzij de hulp van het Kenya Fonds was 
het voor Cynthia mogelijk om de studie Early 
Child Development te volgen en ze heeft 
het ontzettend naar haar zin. Ze zou graag 
haar eigen school willen beginnen als ze 
haar studie heeft afgerond. Ze is ontzettend 
enthousiast en gemotiveerd, dus dit zou haar 
zeker kunnen lukken. Ik moedig haar in ieder 
geval ontzettend aan. Haar zoontje gaat ook 
naar school en is een slimme jongen. Hij 
blijft bij haar moeder als zij naar school gaat. 
Cynthia heeft stage gelopen bij verschillende 
overheidsinstellingen, dus de kans is groot dat 
ze snel een baan vindt na het afronden van 
haar studie. 

26. VALENTINE

Valentine is in 2018 bij het programma ge-
komen en heeft een zoontje van 3 jaar oud. Ze 
was depressief en wanhopig voordat ze bij ons 
binnenkwam, was gestopt met school en had 
niemand naar wie ze toe kon gaan. Inmiddels 
zit ze in haar derde jaar van de studie Informa-
tion Technology. Het afgelopen jaar was voor 
haar – gelet op COVID-19 – zeker een uitdaging. 
Ze moest eigenlijk praktijkonderzoek doen, 
maar door de reisbeperkingen was dit niet 
mogelijk. Maar de steun van het Kenya Fonds 
maakt dat zij zich wel op haar studie kan  
focussen en van haar studententijd kan genie- 
ten. Ze ziet de toekomst positief tegemoet en 
kijkt ernaar uit om een verantwoordelijk en 
zelfvoorzienende vrouw te worden. 
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27. YVOYNE 

Yvonne zit in groep 8 van de basisschool en 
kwam in 2019 in ons programma terecht toen 
ze werd gered van een uithuwelijking. Haar 
baby door bloedverlies overleden net nadat 
ze was geboren. Yvonne kijkt er naar uit om 
op de middelbare school te beginnen en is 
ontzettend blij met de steun van Zuster Jacin-
ta en het luisterende oor dat zij haar biedt. Ze 
weet dat haar toekomst beter zal worden. 
 

28. CATHERINE

Toen Catherine in 2019 met ons programma 
begon was ze 16 jaar oud. Haar zoontje is twee 
jaar oud en is gezond en erg actief. Catherine is 
dankbaar voor de steun van het Kenya Fonds 
en hoopt een betere toekomst te krijgen. 
 

29. ALICE

Alice is 20 jaar oud en is in 2018 bij het pro-
gramma gekomen. Ze is door onbekende 
mannen verkracht toen ze nog op school zat. 
Haar kindje is 2 jaar oud en houdt ontzettend 
veel van hem. Ze zit nu in het tweede jaar van 

de middelbare school en hoopt medicijnen te 
gaan studeren in de toekomst. 

30. PURITY 

Purity, 16 jaar oud, is in 2019 met het program-
ma begonnen en woont bij haar tante. Ze volgt 
een kapper- en beautyopleiding. Met de hulp 
van het Kenya Fonds was het mogelijk voor 
haar om deze opleiding te volgen en hoopt ze 
geld te kunnen verdienen om voor zichzelf en 
haar zoontje te kunnen zorgen. 

31. BELDINE

Beldine is 16 jaar oud en zit sinds 2019 in ons 
programma. Ze is zwanger geraakt toen ze nog 
op de basisschool zat, en hoopt dit jaar terug 
te kunnen gaan naar school. Haar kindje is nu 
een jaar oud. Ze heeft veel gehad aan de steun 
van het Kenya Fonds en hoopt rechten te gaan 
studeren nadat ze de middelbare school heeft 
afgerond. 

32. YVONNE

Yvonne is in 2019 bij ons programma bin-

nengekomen en zit nu in het derde jaar van 
de middelbare school. Ze woont bij haar oma, 
die voor haar kindje van een jaar oud zorgt. Ze 
wilde haar kindje eerst weggeven voor adop-
tie, maar door counseling en hulp heeft ze 
daar toch vanaf gezien en is ze nu erg blij met 
haar baby. Ze is een slimme meid en wil graag 
medicijnen gaan studeren. 

33. CYNTHIA

Cynthia is 15 jaar oud en hoopt in maart dit 
jaar naar de middelbare school te gaan. Ze is 
haar kindje verloren tijdens de bevalling. Ze is 
dankbaar voor de hulp van het Kenya Fonds, 
en de kans die zij hierdoor heeft gekregen om 
haar droombaan van journalist na te streven. 

34. CATHERINE

Catherine zit in het eerste jaar van de middel-
bare school. Tijdens de bevalling is haar kindje 
overleden. Dit was vanzelfsprekend een erg 
heftige gebeurtenis. Maar ze dankt het Kenya 
Fonds voor alle steun en hulp. Ze laat weten 
dat ze zonder deze steun inmiddels getrouwd 
zou zijn, en dat ze hard gaat werken om haar 
dromen na te streven. Haar droom is om ooit 
dokter te worden. 

35. IMMACULATE

Immaculate is bij het programma gekomen in 
2019 en is nu 17 jaar oud. Ze heeft een zoontje 
van 2. Het afgelopen jaar heeft ze het door het 
coronavirus erg zwaar gehad, mede omdat 
het niet mogelijk was om naar school te gaan. 
Met een aantal klasgenoten heeft ze echter zo 
goed mogelijk de stof geprobeerd te besprek-
en om zo bij te kunnen blijven. 

36. RUBY

In 2019 is Ruby bij ons programma gekomen 
en ze zit nu in de vierde klas. Ze hoopt in 
maart van dit jaar examen te doen en daarna 
naar de universiteit te gaan. Haar droom is om 
later dokter te worden. 

37. DORCAS

Dorcas is 18 jaar oud en gaat naar de middel-
bare school. Afgelopen jaar heeft ze het erg 
zwaar gehad, omdat er niet altijd voldoende 
eten was. Maar door de hulp van het Kenya 
Fonds kwam hier verandering, en daarvoor 
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VERGELIJKING KENIA- NEDERLAND

KENIA NEDERLAND
Aantal mensen 48 miljoen 17 miljoen
Stammen 15 (grootste Kikoyo 15%) Geen (4 miljoen mensen met 

een migratie achtergrond)
Talen (Officieel) Swahili en Engels (nog 59 talen) Nederlands en Fries
Gem. leeftijd bevolking 19 jaar 41 jaar
Levensverwachting 66,7 jaar 82 jaar
Oppervlakte 580.367 km² 41,543 km²
Klimaat Tropisch, ligt op de evenaar Gematigd zeeklimaat
Gemiddelde Temperatuur 22 graden Celsius 10,1 graden Celsius
Regen Stortbuien maart t/m mei en nov/dec 8% van de tijd
Onderwijs systeem Primary basisschool (53% )

Secundary middelbare (23%)
Mbo/Hbo/Uni (4jaar)

Basisschool
Middelbare school
HBO/Uni

Armoede 36 % ( onder 1$ per dag)
23 % van de mensen heeft een vaste baan

6,2% ( onder €1.000 per 
maand voor alleenstaande)

Werkloosheidsuitkering Nee Ja
Ziekenzorg Sommige zorg van de overheid maar het 

meeste niet
Basis verzekering verplicht

CO2 uitstoot 0,4 ton per persoon per jaar
Wereldgemiddelde 4,5 ton per persoon

10,2 ton per persoon per jaar

Problemen Bijna de helft van de mensen leeft rond de 
armoede grens (gebrek aan goed water, 
voedsel, brandstof, elektriciteit, sanitatie, 
gezondheidszorg en veiligheid) o.a. in stedelijke 
krottenwijken. 
Vrouwenrechten zoals: eigendomsrecht, finan- 
ciële zelfstandigheid, studie en lichamelijke 
zelfbeschikking zijn niet geregeld.
Vaak worden meisjes niet ingeschre- 
ven in de gemeentelijke basisadministratie

Milieuvervuiling, bio diversi-
teit verdwenen
Helft van het land over-
bevolkt, andere helft door 
intensieve landbouw
Discriminatie
Op zichzelf gericht/negatief

Mooi Vriendelijke mensen met een glimlach
Geweldige natuur
Mooi weer

Niemand heeft honger en 
iedereen heeft toegang tot 
gezondheidszorg
Iedereen kan naar school en 
heeft kleren
Mooie straten en stoepen
Geweldig openbaar vervoer
Mooie oude steden en kerken

Kansen Met opleiding en technologie zijn heel grote 
stappen in verbetering van de leefsituatie mo-
gelijk. Bijv. van geen telefoon naar een mobiel 
netwerk met een bankapp voor de financiële 
zelfstandigheid ( Mpesa)

Met een glimlach kunnen we 
er het mooiste land van de 
wereld van maken 

World Happiness Index 
2019

Plaats 121 Plaats 6

is ze erg dankbaar. Na het afronden van de 
middelbare school wil ze graag medicijnen 
gaan studeren. 
 

38. MAGDALENE

Magdalene zit in groep 8 en zal in maart van 
dit jaar klaar zijn. Ze heeft al ontzettend veel 
zin om naar de middelbare school te gaan 
en is blij met de steun die ze van het Kenya 
Fonds heeft ontvangen. Hierdoor ziet ze haar 
toekomst, en die van haar zoontje, een stuk 
rooskleuriger in.

39. ELIZABETH

Elizabeth, 18 jaar, is afgelopen jaar bevallen 
van haar kindje en zat in de derde klas van de 
middelbare school net voordat COVID-19 zich 
aandeed. Ze hoopt snel terug naar school te 
kunnen zodra haar zoontje 6 maanden oud is. 

40. JANE

Jane zal naar alle waarschijnlijkheid in maart 
van dit jaar bevallen. Daarna zal ze weer 

gaan beginnen met school. Ze verblijft in ons 
opvangcentrum en is blij met alle steun van 
het Kenya Fonds.

41. CATHERINE

Catherine is vorig jaar ingestroomd in het 
programma. Ze zit nu in de tweede klas van 
de middelbare school. Haar broers wilde haar 
uithuwelijken aan een man van 50 jaar net na 
ze bevallen was. De plaatselijke chef kreeg dit 
nieuws te horen en heeft haar net op tijd weg 
kunnen halen. Nu woont ze bij haar tante en 
kan ze weer veilig naar school gaan. Ze staat 
ontzettend positief in het leven en is het Kenya 
Fonds dankbaar voor alle steun. 

42. FAITH 

Faith is 16 jaar oud en zit in de tweede klas 
van de middelbare school. Ze is ontzettend 
dankbaar voor de steun die zij van het Kenya 
Fonds krijgt en kijkt ernaar uit haar dromen 
achterna te gaan. 
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HERINNERINGEN VAN HENK MULDER

Helaas zijn wij nooit in Kenia geweest, maar 
wij hielden als vrienden uit onze jeugdtijd 
altijd contact met elkaar, leefden met elkaar 
mee in blijde en droeve dagen.

At zijn benoeming als ingenieur bij de 
zoutindustrie tot directeur arbeidsinspectie, 
een ambtenarenbaan dus, was een 
grote verandering. Zijn kenmerkende 
bescheidenheid en eenvoud deden hem echt 
niet ‘naast zijn schoenen lopen’. 

Ik herinner me dat hij, vrij kort voor einde van 
zijn loopbaan, zich beschikbaar stelde voor 
een project om vanuit Nederland in kader ILO, 
om ‘kortweg gezegd, de arbeidsverhoudingen 
in Kenia te verbeteren. Eenmaal daar waren 
ze onder de indruk van mistoestanden in 
het bijzonder van meisjes die verstoten 
waren omdat ze zwanger geraakt waren en 
opgevangen werden door een Jamaa Home. 
Ze besloten daar steun aan te verlenen. Dat 
is uitgelopen op een actie onder familie en 
vrienden in Nederland om geld te doneren. 
Het Kenyafonds ontstond! En we leefden van 
harte mee.

Terug in Nederland hebben ze zich enorm 
ingezet om geld in te zamelen. Daarvoor was 
de vorming van een stichting noodzakelijk. 
Ze hebben samen heel wat verenigingen, 
clubs, kerken etc. bezocht. Zelf heb ik 
ook familieleden en vrienden proberen te 
interesseren en soms lukte dat ook. Ook zijn 
ze een keer door mij uitgenodigd voor een 
lezing op de bijeenkomst van de PCOB in de 
Eekschuur in Warnsveld.

Toen ze enige tijd geleden zich gingen 
terugtrekken omdat het toch wel wat 
belastend werd, vooral voor At, waren ze 
heel gelukkig dat opvolgers zich beschikbaar 
stelden. At was er heel blij mee en nam er 
althans ogenschijnlijk, ook bewust afstand 
van. Fijn dat hij dat nog heeft meegemaakt.

Op At zijn afscheidsbijeenkomst werd ik 
getroffen door jullie inzet en het grote 
enthousiasme dat bij jullie leefde om dit 
project voort te zetten. Het gaf me aanleiding, 
mede als eerbetoon aan At, mijn donatie te 
verdubbelen. ●

Hartelijke groet en veel succes,
Henk Mulder‘ZIJN KENMERKENDE 

BESCHEIDENHEID EN EENVOUD 
DEDEN HEM ECHT NIET ‘NAAST 

ZIJN SCHOENEN LOPEN’
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