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Lieve vrienden van het Kenya Fonds,
Ons jubileumjaar 2021 is bijna voorbij. Een jaar
dat we ons heel anders hadden voorgesteld.
Plannen moesten steeds worden aangepast, en
dat lijkt nog steeds door te gaan. Maar er zijn ook
veel plannen wel doorgegaan! We hebben een
prachtig jubileumboekje uitgebracht en steunen
op dit moment 42 meisjes met hun opleiding. Een
deel van deze meisjes konden bij zuster Jacinta
samen komen om gebak te eten en op een simpele manier het jubileum vieren.
Wat jammer genoeg, door corona, niet door
kon gaan, is het prachtige lespakket wat onze
stagiaire Fleur, met begeleiding van Tilly, had
samengesteld. Een lespakket waarmee we op
voortgezet onderwijs scholen aandacht willen
vragen voor ons project, voor “onze meisjes” in
Kenia, en waarmee we ook geld hoopten binnen
te halen. Dit lespakket moeten we nog even op
de plank laten liggen. We hopen dat we daar de
komende jaren verder mee aan de slag kunnen.
Fondsenwerving is een onderwerp waar wij als
bestuur ons nog meer op willen richten. Nadat
Fred stopte bij het Kenia Fonds, is er voor hem
geen vervanger gekomen. We gaan als bestuur
kijken hoe we dit beter kunnen neerzetten. Dit is
nodig, want ons donateurenbestand verouderd
en om ons project voort te kunnen zetten, moet
er voldoende geld binnen blijven komen. We zijn
onze donateurs enorm dankbaar voor alle ruimhartige giften en als bestuur blijven we ons sterk
maken om nieuwe wegen te vinden, zodat onze
meisjes een goede opleiding kunnen volgen.
Onze december nieuwsbrief betekent Kerst! Een
viering met de belangrijkste mensen om ons
heen, de mensen van wie we echt houden. Dit
gun ik iedereen in Nederland, maar ook “onze
meisjes” in Kenia, ik gun dit iedereen in de hele
wereld. Bij Kerst horen natuurlijk kerstwensen.
Sinds de coronacrisis uitbrak zie je steeds vaker
dit soort wensen onder mailtjes staan, zoals: “blijf
gezond” of “wees lief voor elkaar”. Dit is ook wat
ik jullie allen wens voor volgend jaar; een gezond,
gelukkig en gezellig 2022, namens het bestuur,
maar ook namens sr. Jacinta en alle meisjes die
wij steunen in Kenia.
Met vriendelijke groeten, Anke Kempers

SR. JACINTA NZELE
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Hartelijke groeten! Ik wens iedereen
een prachtige Kerst en een gelukkig
Nieuwjaar 2022. Moge vrede, liefde
en voorspoed je altijd volgen. Aan de
bestuursleden van het Kenya Fonds:
‘Woorden kunnen mijn dankbaarheid
en wat ik diep in mijn hart voel
niet genoeg uitdrukken”. Aan onze
weldoeners: “DANK U”. Mogen jullie
huizen gevuld zijn met vreugde, jullie
harten met liefde en jullie leven met
gelach. Ondanks de moeilijke tijden
door de Covid 19 stonden jullie allen
naast ons.
‘Dit is Josephine, zij
behaalde haar diploma
Human Resource Officer’.
‘Dit is Maureen, zij behaalde
haar diploma Hotel
Management’.
Gedurende dit jaar mochten de meisjes
weer naar school nadat de lockdown
in Kenia was opgeheven en de (hoge)
scholen opengingen. We zijn daar erg
dankbaar voor. De meisjes die in 2020
zouden afstuderen, konden daardoor
gelukkig dit jaar alsnog hun diploma
ophalen. Alle andere meisjes gingen
naar een hogere klas.

‘Het Kenya Fonds
geeft jonge meisjes hoop
voor hun toekomst en
die van hun kinderen’.

DINETH DE GRAAF

COMMUNICATIE

Op 19 april 2021 bestond het Kenya Fonds officieel
25 jaar. Ondanks de nodige veranderingen die er in
de loop der jaren zijn geweest, hebben er inmiddels al meer dan 600 meisjes aan ons project kunnen deelnemen. Vanwege de corona-maatregelen
was het helaas niet mogelijk om een fysiek evenement ter ere van het jubileum te organiseren, maar
niettemin hebben wij dit moment aangegrepen om
terug te blikken en wat extra aandacht te besteden
aan het project.
Zo hebben wij bijvoorbeeld, zoals al aangegeven in
de vorige nieuwsbrief, deze gelegenheid aangegrepen om de lay-out van de nieuwsbrief en het logo
te vernieuwen. Daarnaast verscheen er in aanloop
naar het jubileum een mooi artikel in het Achterhoek Nieuws (‘’Jubilerend Kenya Fonds geeft elke
euro door’’ d.d. 12 april 2021) waarvoor Anke en
Jaap werden geïnterviewd en mocht Tilly haar zegje doen bij een lokaal radiostation, Radio Ideaal
Zelhem.
Op de dag van het jubileum zelf hebben wij ervoor
gezorgd dat Zuster Jacinta werd verblijd met een
prachtige bos rozen. Enige tijd later is, samen met
alle deelnemende meisjes uit het project en hun
kinderen, stilgestaan bij het jubileum en werd er
genoten van heerlijke taart.

Verder hebben wij een jubileumboekje gemaakt en
opgestuurd naar onze donateurs. Daarin werd
teruggeblikt op de afgelopen 25 jaar met interviews en herinneringen, maar ook vooruitgekeken.
Het jubileumboekje is inmiddels ook te bekijken op
onze website, dus neem snel een kijkje! Wij hadden
het jubileum graag met u in persoon gevierd, maar
desondanks was het wat ons betreft een mooi mijlpaal en kijken wij uit naar de volgende 25 jaar!

JAN WILLEM
DE ROOS

PENNINGMEESTER
Financieel bijpraten
Coronacrisis, een lockdown. Het
zijn voor stichtingen, die afhankelijk zijn van donateurs, financieel niet de makkelijkste tijden.
Het moeilijkste blijft toch contact
houden met huidige donateurs
en daarnaast op zoek gaan naar
nieuwe donateurs, zonder dat we
bij de mensen langs mogen.
Hoewel we in 2020 nog best een
goed jaar hadden, lijkt het erop
dat het in 2021 nu toch lastiger
begint te worden om donateurs
aan ons gebonden te houden of
nieuwe donateurs te krijgen. Als je
dit afzet tegen de groeiende vraag
naar steun vanuit Kenya voor zelfs
al vrij basale zaken (zoals eten en
een dak boven je hoofd), dan begrijpt iedereen dat we financieel
best een zwaar jaar hebben gehad. Gelukkig lukt het ons om zo
nu en dan wat extra eenmalige
bijdrages binnen te krijgen, om
niet te hard te hoeven inlopen
op onze reserves. Maar voor het
komende jaar zullen we toch
minder meiden kunnen laten
starten aan een opleiding, wat
natuurlijk alleen maar verdrietig
is.
Toch sterken we ons met de gedachte dat we 2022 starten met
meer dan 40 meiden in ons programma, in alle mogelijke fases
en opleidingsniveaus. Hopelijk
brengt het nieuwe jaar ook weer
nieuwe kansen. Mocht u overigens dit jaar nog een (fiscaal voordelige) storting willen doen, neem
dan gerust even contact op met
mij. En mocht u dit jaar niet met
uw schenkingen toekomen aan
het drempelbedrag, dan kunnen
we altijd nog een (langdurige)
overeenkomst voor u opmaken.
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