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En met de huidige inflatie, energiecrisis en 
onzekerheid over de toekomst hebben we ook 
het tij even niet helemaal mee. Voeg daarbij 
dat de kosten in Kenya ook omhoog gaan en je 
kunt maar één conclusie trekken, we kunnen 
steeds minder jonge moeders ondersteunen. 
En het voelt toch verdrietig om aan de zusters 
te moeten melden dat moeders die hulp nodig 
hebben, op dit moment niet door ons gesteund 
kunnen worden.  

Natuurlijk moeten we ook niet vergeten hoeveel 
moeders we wel kunnen helpen. Elk jaar 
ontvangen ten minste 40 moeders wel in meer 
of mindere mate steun voor levensonderhoud 
en een opleiding. Maar het zou fijn zijn om 
ook te kunnen melden dat er weer ruimte is 
om meer jonge moeders te helpen. Dus als u 
iemand weet die ons wellicht ook zou kunnen 
of willen helpen, zegt het vooral voort! En 
natuurlijk nogmaals dank voor uw steun, 
zonder u zouden we niet kunnen bereiken wat 
we nu al kunnen bereiken.

DECEMBER 2022 ANKE KEMPERS
VOORZITTER

Lieve vrienden van het Kenya Fonds,

In ons dorp zag ik posters met de tekst “oorlog, vrede, 
solidariteit en kerst”. Vrede, solidariteit en Kerst… wat 
een mooie woorden in deze donkere, koude dagen. 
Vrede over de hele wereld en solidariteit met alle 
mensen in Nederland, maar ook met alle mensen 
wereldwijd, ook met onze medemensen die het om 
allerlei verschillende redenen erg zwaar hebben. 
Waar elke dag weer overleven is, waarin men soms 
geen toekomst ziet. En vooral dat is belangrijk, een 
toekomstperspectief. Zoals jullie weten proberen wij 
dat aan onze meisjes in ons project in Kenya te bieden 
door middel van scholing! Volgens mij de manier om 
een toekomst te kunnen creëren voor jezelf en je kindje.
 
Deze prachtige tekst stond op de posters in ons 
dorp, waarin iedereen werd uitgenodigd om naar het 
kerstconcert te komen, waarover verderop in deze 
nieuwsbrief meer. Want die solidariteit waar over 
gesproken wordt, gaat deels ten goede komen aan het 
Kenya fonds, aan onze meisjes in Kenya. 

Namens het hele bestuur, zuster Jacinta en de meisjes 
wens ik jullie allen vredige, gelukkige en gezellige 
kerstdagen en een gezond en gelukkig 2023 in 
solidariteit met elkaar.

KENYA FONDS

JAN WILLEM DE ROOS
PENNINGMEESTER

We kunnen niet anders dan vaststellen dat de 
inkomsten van vaste donateurs van onze Stichting 
de afgelopen jaren steeds een beetje teruglopen. 
We hebben dat steeds kunnen compenseren door 
eenmalige donateurs, bijzondere acties of extra 
donaties van onze bestaande donateurs maar wat zou 
het toch fijn zijn om ook weer eens te kunnen melden 
dat we meer mensen hebben weten te bereiken die ons 
doel willen steunen. 

Nu hielp Corona ook niet mee. Want waar we vroeger 
de boer op konden om ons verhaal te vertellen, moest 
het werven de afgelopen (bijna) 3 jaar digitaal en dat 
blijkt toch lastiger om je boodschap over te brengen.

FLOOR KELLY
SECRETARIS

Afgelopen zomer heb ik met mijn familie een 
rondreis gemaakt door Kenia en hebben wij, 
toen wij in Nairobi verbleven, zuster Jacinta 
mogen ontmoeten, wat heel bijzonder was. Met 
z’n achten kwamen we aan bij het ziekenhuis 
en Jacinta stond ons al op te wachten met een 
hele brede glimlach. Na een grote omhelzing 
nam ze ons mee naar de ruimte waar ze altijd 
samen zitten met de meisjes. Daar stond een 
grote taart klaar die speciaal gemaakt was 
door haar neef. Na een grote kop thee - waarbij 
ze heel verbaasd keek dat wij daar geen suiker 
in doen - en een stuk taart gaf Jacinta ons een 
rondleiding door het ziekenhuis. Heel bijzonder 
om te zien, zo hebben zij bijvoorbeeld geen 
lift, maar een soort helling waar bedden en 
rolstoelen omhoog en omlaag geduwd kunnen 
worden. Zoals mijn schoonzus omschreef:  
“alles ziet er zo anders uit, maar tegelijkertijd 
ook weer zo hetzelfde”. 

Na de rondleiding kwamen er nog twee meisjes 
en een zuster die voorheen het aanspreekpunt 
was. De meisjes vertelde over hun studie en 
toekomstplannen en de zuster over wat ze 
allemaal nog doet rondom het Jamah Home. 
Zij is, net als Jacinta, ook zo vrolijk, gezellig en 
open. Je krijgt er meteen een heel warm gevoel 
bij. 

graafd�
Stamp


graafd�
Stamp


graafd�
Stamp


graafd�
Stamp


graafd�
Stamp


graafd�
Stamp




“ E M P O W E R E D  BY 
E D U C AT I O N “

Secretariaat Kenya Fonds
Morsmanshof 42
7271 KE Borculo

IBAN rekeningnummer:
NL25 RABO 0366 1757 69
RSIN/Fiscaalnummer: 
8048.25.725

 secretaris@kenyafonds.nl
 www.kenyafonds.nl

JAAP VAN DUREN
VICE-VOORZITTER

 
Succesvolle middag in de Willibrorduskerk 
te Ruurlo: thema “Oorlog, vrede en 
solidariteit, georganiseerd door Koor 
Markant. 

Zondagmiddag 18 december stroomde 
de Willibrorduskerk in Ruurlo vol 
met belangstellenden. Het thema 
Oorlog, vrede en solidariteit sprak 
duidelijk aan. De middag bestond 
afwisselend uit muziek, verhalen van 
oorlogsvluchtelingen uit Syrie en 
Oekraïne, de Voedselbank en het Kenya 
Fonds. Solidariteit veraf en dichtbij.  

Anke Kempers, die na het mooie “ mag 
ik dan bij jou” van Claudia de Breij het 
woord kreeg, vertelde het verhaal van 2 
meisjes. Op indringende wijze maakte zij 
duidelijk welke weg deze jonge vrouwen 
in Kenia gaan en wat de mogelijheid van 
opvang en studie betekent. 

Het is de enige manier om een zelfstandig 
bestaan op te bouwen als werkende 
alleenstaande moeder met kind. Of zoals 
Anke zei Hakuna Matata, swahili voor het 
komt goed, jazeker, maar dan moet het 
Kenya fonds wel zeker zijn van de steun 
uit het Achterhoekse.

TILLY BOLAND
FONDSENWERVING
 
Mogen wij een beroep op u doen?  

Doordat wij al enkele jaren minder 
geld voor scholing voor de meisjes 
binnenkrijgen, is de noodzaak om 
fondsen te werven heel groot geworden. 
Er zijn verschillende manieren voor 
fondsenwerven, zoals het aanschrijven 
van service clubs, het organiseren van 
een evenement, een lezing geven of 
via crowdfunding. Daar zullen wij ons 
voor inzetten. Maar er is ook een andere 
manier en dat is via particulieren of 
ambassadeurs. En dat bent u, onze 
trouwe donateur. 
 
Veel mensen krijgen een warm gevoel 
van de wereld een stukje beter maken. 
Geven aan een goed doel raakt immers 
aan zingeving. Door mensen te raken 
en open te zijn over het werk van de 
stichting, creëer je betrokkenheid. 
Hoe kunt u ons hierbij helpen? Door 
uw betrokkenheid met vrienden en 
familie te delen en uit eerste hand over 
onze stichting te vertellen. Wij willen u 
hierbij graag ondersteunen met extra 
informatie zoals met folders, posters of 
extra exemplaren van nieuwsbrieven. 
Wij kunnen zonder extra kosten dit 
voor u regelen. Daarnaast kunt u 
altijd verwijzen naar onze website en 
Facebook pagina. Wij zullen er alles aan 
doen zo goed mogelijk zichtbaar te zijn. 

Heeft u tips, wie zouden we kunnen 
aanschrijven, weet u van bepaalde 
subsidies, we horen het graag van 
u. Stuur uw mail naar: secretaris@
kenyafonds.nl. Onze hartelijke dank 
alvast! 

Tilly en Anke hadden in Nederland een 
koffer samengesteld met allerlei producten 
die de moeders en kinderen goed kunnen 
gebruiken, zoals knuffeltjes, kinderkleding 
en kraamproducten. Deze producten 
waren of gedoneerd door bekende, maar 
ook verkregen door een cadeaubon van 
de Zutphense handl. De koffer werd met 
ontzettend veel dankbaarheid ontvangen. 
  
Ik ben heel blij en dankbaar dat ik Jacinta 
fysiek heb mogen ontmoeten en ik ben er 
van overtuigd dat dit een hele goede start is 
voor mijn functie als secretaris van het Kenya 
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