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Een donatie altijd van 
harte welkom.

U kunt hiervoor een  
bedrag overmaken naar: 

IBAN: 
NL96RABO0103484620 
BIC 
RABONL2U 

t.n.v. Kenia Stichting 
Gelijke Kansen 

Zonder uw hulp is  

er geen voedsel, levens- 

onderhoud nummer 1 

voor de kinderen. 

Beste donateurs en belangstellenden, medewerkers van bedrij-
ven, scholen en kerken, die het werk van onze stichting volgen 
en financieel steunen,

Aan het eind van het jaar willen we u graag weer op de hoogte brengen van alle 
ontwikkelingen die plaatsgevonden hebben bij Dorcas in Nairobi en Child Support 
in Mombasa. 

De volgende onderwerpen zullen in deze Nieuwsbrief aan de orde komen:
• Voorwoord van onze nieuwe voorzitter Daniël Stolk
• Afscheidsbrief van onze afgetreden voorzitster Anne-Marie Nieuwenhuizen
• Voortgang projecten:Tezofarm en verhuizing Dorcas/opstart winkel
• Laatste actieve bijdrage van onze scheidende voorzitster
• Aanvraag projectbijdrage voor inrichting van de klaslokalen bij de Stichting 

Mundo Crastino Meliori
• Verslag Dorcas, Nairobi
• Verslag Child Support, Mombasa

Deze foto’s van Child Support Mombasa zijn speciaal genomen  
ter afscheid van voorzitter Anne-Marie Nieuwenhuizen 
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Voorwoord van onze nieuwe voorzitter Daniël Stolk
Ik wil graag deze laatste nieuwsbrief van 2019 beginnen met een woord van grote waardering en 
enorme dank aan Anne-Marie Nieuwenhuizen, die haar voorzitterschap na bijna 14 jaar aan mij heeft 
overgedragen per 25 oktober j.l. 

Anne-Marie gaf al eerder aan het wat rustiger aan te willen doen en uiteraard hebben wij als bestuur 
haar besluit hierover gerespecteerd. Zij heeft er tevens voor gezorgd dat de overdracht vlot is verlopen 
en het verheugt ons zeer dat Anne-Marie met de stichting verbonden zal blijven als donateur. Dankzij 
de medewerking van het bestuur kon de wisseling van het voorzitterschap geruisloos plaatsvinden en 
kunnen we ons belangrijke werk, mede dankzij uw trouwe steun, voor de honderden kansarme kinderen 
in Nairobi en Mombasa voortzetten. Uw sponsoring heeft ervoor gezorgd dat deze kinderen middels 
onderwijs, leermiddelen en voedselbijdrage een veel betere kans zullen hebben op een betere toekomst.  

In 2008, werd door de Keniaanse overheid ‘Kenya Vision 2030’ geintroduceerd als de nieuwe lange 
termijnvisie om Kenia te transformeren naar een ‘middle income country’ met minder armoede, meer 
veiligheid en een betere levenskwaliteit voor iedereen. Voedselzekerheid moet het uitgangspunt zijn 
van deze visie met dagelijks toegang tot voldoende, veilig en gevarieerd basisvoedsel voor miljoenen 
Kenyanen. 
 
De realiteit vandaag is dat de fragiele balans tussen voedselzekerheid, inkomen en landbouwopbrengsten 
in Kenia met name door de klimaatverandering enorm onder druk staat. Miljoenen mensen in Kenia 
hebben nog steeds dagelijks geen of niet voldoende toegang tot voedsel. Droogte dreigt weer in grote 
delen van Zuidelijk en Oost Afrika, waaronder Kenia. Dure voedselinvoer is nodig met als gevolg hoge 
voedselprijzen en miljoenen Kenianen, die onderaan de samenleving leven en nog steeds afhankelijk zijn 
van hulp. Voeg daar nog aan toe dat de veeteelt in grote gebieden door watertekorten enorm te leiden 
heeft; er ook dit jaar weer veel te lage landbouwopbrengsten  zijn en  het aantal ziekten gerelateerd aan 
ondervoeding stijgt en de conclusie is  dat de balans helaas nog ver te zoeken is. 

Daarom blijft uw steun hard nodig om onze beide projecten weer door deze moeilijke fase heen te 
slepen. In de nieuwsbrief van afgelopen mei heeft u al kunnen lezen dat we, naast de maandelijkse steun 
aan beide projecten, ook met een langere termijnplanning bezig zijn met als doel de zelfredzaamheid te 
vergroten. De eerste stappen zijn gezet, maar 2020 zal in dit proces echt een belangrijk jaar worden zoals 
u verderop in deze nieuwsbrief zult lezen.

Daniël Stolk
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Afscheidsbrief van onze afgetreden voorzitster Annemarie Nieuwenhuizen
 

 

                            

Bestuursleden, donateurs, sponsors en belangstellenden van de Stichting Gelijke Kansen Kindertehuizen 
in Kenia. Chris Mshamba, Bestuur, Leiding en leerlingen van St. Dorcas in Nairobi en Child Support in 
Mombasa. Webmaster Ilona en haar dochter Lisanne Burgers van CreaTekst, Rutger Ekris van drukkerij 
Publipush, boekhouders Serge van der Wouwer en Dennis van Gorkom, Joost Rommens, BDO Breda.

Waardhuizen 1 november 2019

Beste mensen,

In het leven van elk mens komt het besef dat bij het ouder worden, een goede gezondheid onontbeerlijk 
is om je volledig te kunnen inzetten voor de gekozen taken, naast werkkring en gezin, op landelijk 
bestuurlijk niveau.

Diepe dankbaarheid is er bij mij dat ik de kracht heb ontvangen en de support van mijn omgeving om 
meer dan vier decennia als vrijwillig bestuurder mij te hebben mogen inzetten voor de belangen van 
Gehandicapten in Nederland en Kansarme kinderen in Kenia. 

Toen mijn in 2016 overleden echtgenoot Kenia mocht bezoeken zijn we gestart met een educatief 
project om naast voedsel de wezen en kansarme kinderen te laten leren in de slopenwijk Dagoretti. Dit 
resulteerde in de oprichting van de Stichting op 1 februari 2006, met als eerste bestuurders Daniël Stolk 
en Piet en Anne-Marie Nieuwenhuizen. In de Nieuwbrief van juli 2016, www.gelijkekansen.org, kunt u daar 
meer over lezen.

Het werk van de stichting gaat verder met uw steun en het verheugt me u als nieuwe voorzitter Daniël 
Stolk voor te stellen. Door zijn jarenlange verblijf en ervaringen in Kenia is hij de juiste man op de juiste 
plaats.

Ik dank u allen voor het in mij gestelde vertrouwen en waar dat van toepassing is veel dank voor de 
prettige samenwerking. Blijf trouw aan het mooie werk van onze stichting. Ik wens u allen het goede.

Anne-Marie Nieuwenhuizen-Oosterling

Het nieuwe vestigingsadres van de stichting is:

Piet van Polsingel 28, 3056AK Rotterdam.
Banknummer en e-mailadres zijn ongewijzigd.
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Voortgang Projecten
Tezo Community farm project
In de Nieuwsbrief van mei heeft u kunnen lezen dat er een begin was gemaakt met het opstarten van 
het kuiken opfokbedrijf. De omheining van het stuk land is inmiddels voltooid. Daar ging wel een nieuwe 
landmeting aan vooraf om problemen in de toekomst te voorkomen. Tevens zijn er bomen en gewassen 
bij de omheining geplant.

Inmiddels is er ook een waterput van bijna 15 meter diep gegraven. Vanwege het harde koraalgesteen 
duurde het graafwerk in de diepere aardlagen langer dan men verwacht had. Nu de omheining klaar 
is, zal er een begin gemaakt worden met het onkruidvrij maken van de grond en het aanplanten van 
bougainville aan de randen.

Op de resterende grond worden fruitbomen zoals kokosbomen, moringa, sinaasappelbomen en 
citroenbomen aangeplant. Vanwege de lange periodes van droogte in Kenia is het water uit de waterput 
hard nodig voor irrigatie. Volgende fase is het bouwen van een huisje voor de beheerder van de grond 
en het aanvragen van een electriciteitsaansluiting. Daarna zal het bouwen van een kippenhok niet veel 
tijd meer kosten en kan het projectgeld van de Stichting Alle Beetjes ingezet worden voor de aankoop 
van kuikens die vervolgens opgefokt gaan worden voor de verkoop. Het projectgeld zal verder besteed 
worden om de kippenboerderij zelf op te zetten, zoals het bouwen van een schuur, de aanschaf van voer 
en een waterpomp.

De beheerder zal permanent aanwezig zijn op de kippenboerderij en gaan wonen in het te bouwen huis. 
Hij zal de boerderij en de grond zo goed mogelijk gaan beheren en bewaken. Begin 2020 hoopt men het 
kuiken opfokbedrijf te starten. Dankbaar zijn we voor de hulp van lokale mensen bij dit project zoals Chris 
Msamba en Samuel Okongo. 
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Verhuizing Dorcas/opstart winkel
 
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het voor het team van Dorcas geen optie was om op 
de huidige locatie te blijven. Er was haast geboden  om een nieuw stuk grond tegen een betaalbare prijs 
in Dagoretti Corner te vinden om daarna zo spoedig mogelijk te verhuizen. De eigenaar van de huidige 
grond had inmiddels de maandelijkse pacht verdubbeld en dit was dus niet meer op te brengen voor 
Jacinta en haar team. 
                
Het Dorcas team op het beoogde nieuwe grondstuk en de start van hun nieuwe toekomst

Jacinta, onze manager van Dorcas en haar familie hebben hun hele leven gewijd aan de belangen van 
Dorcas en allen die daar hun thuis hebben gevonden. Ze hebben naar dit moment toegewerkt om 
eindelijk zelf een stukje grond te hebben, een vaste plek dus voor de kinderen in Dagoretti voor de lange 
termijn. Dit moment is nu aangebroken. De aangekochte grond zal op haar naam komen te staan, maar zij 
zal slechts de manager ervan blijven, want per akte blijft de grond eigendom van de Dorcas Foundation. 
De grond zal dus nooit voor commerciële doeleinden of eigengewin verkocht kunnen worden. Eigendom 
van de grond zal Dorcas in staat stellen in de loop van de jaren, uiteraard afhankelijk van de beschikbare 
middelen,  een permanente behuizing  volgens de nieuwe veiligheidsrichtlijnen van het ministerie te 
realiseren. Van overheidswege is er verscherpt toezicht op de bouw van scholen. Jacinta hoopt dan 
ook dat tenminste een gedeelte van de klaslokalen en slaapvertrekken permanent gebouwd kunnen 
worden met een betonnen fundering en het overige gedeelte uit houten constructie met golfplaten 
dak herbouwen, zoals nu het geval is. Alles hangt uiteraard af hoeveel geld er beschikbaar zal zijn voor 
de verhuizing en de eerste fase van het nieuwe onderkomen.  Het hele proces zal naar verwachting 
drie maanden in beslag nemen, waarbij men ervan uitgaat het stuk land voor december 2019 in bezit 
te hebben. In de tussentijd zal Jacinta doorgaan met fondsenwerving om de verhuizing te kunnen 
bekostigen. De verhuizing zelf zal dan in december moeten plaatsvinden tijdens de kerstvakantie. 

De aankoop van de grond heeft omgerekend in totaal 65.000 euro gekost en is gedeeltelijk 
gefinancierd door onze Stichting, in combinatie met een bijdrage van Dorcas zelf met behulp van lokale 
fondsenwerving en een lokale banklening. 
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Zodra de verhuizing heeft plaatsgevonden en de rust is weergekeerd, kan er een begin worden gemaakt 
met het inkomsten  genererend project door het opstarten van een winkel en het gebruik van de graan en 
maismolen. Dit project wordt gesponsord door de Hofstee Stichting en Stichting Mundo Crastino Meliori.

Laatste actieve bijdrage van onze  
scheidende voorzitster
Afgelopen jaren heeft onze stichting giften mogen 
ontvangen van de Christelijke Basisschool in Waardhuizen. 
Ook dit jaar werd onze voorzitster weer gebeld met het 
verzoek om op school iets te komen vertellen over het 
werk van onze stichting. Dit jaar willen ze de collecte van 
hun kerstviering bestemmen voor het educatieve uitstapje 
aan het einde van het jaar voor de kerstvakantie. Met 
instemming van het bestuur heeft Anne-Marie toegezegd 
deze laatste presentatie te houden. 

Aanvraag projectbijdrage voor de inrichting van de klaslokalen bij  
Stichting Mundo Crastino Meliori
Dankzij de trouwe jaarlijkse financiële ondersteuning van Stichting Mundo Crastino Meliori hebben wij al 
verschillende projecten kunnen realiseren. Vanwege de op hande zijnde verhuizing van Dorcas naar een 
nieuw stuk grond en de hoge kosten die daarmee gepaard gaan, hebben wij bij deze Stichting opnieuw 
een aanvraag ingediend voor een projectbijdrage. Deze projectbijdrage zal gebruikt worden voor de 
inrichting van de klaslokalen na de verhuizing. Wij hopen op een positieve honorering van deze aanvraag. 

Verslag Dorcas, Nairobi
Ondanks de hoge voedselprijzen en de aanhoudende lage deelname van de lokale gemeenschap lukt 
het met hulp van de Stichting Gelijke Kansen, de Stichting Lift the Children Foundation, mevrouw Nadine 
en Lucy toch om het hoofd boven water te houden en te voorzien in de basisbehoeften van de kinderen, 
zoals drie maaltijden per dag. De moestuin bij het centrum zorgde ervoor dat de kinderen de nodige 
verse groenten konden eten als aanvulling op hun dagelijkse voedsel. Immers, alleen met een volle maag 
kun je je in de klas concentreren en gezond blijven. Mevrouw Nadine kocht brandhout en voedsel  voor 
Dorcas en Lift the Children droeg, ondanks de hoge medische kosten, haar steentje bij door het leveren 
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van medische en sanitaire voorzieningen.  Mevrouw Zipora Kegema van Lift the Children Foundation blijft 
een trouwe supporter van Dorcas door haar voortdurende ondersteuning met rijst, plantaardige olie en 
suiker. Hun inzet en trouw zijn van onschatbaar belang en een wezenlijk onderdeel van wat de stichting 
als doel heeft gesteld nl. elkaar helpen vanuit de eigen woongemeenschap. Hiervoor onze dank. 
 
Maar er was nog meer goed nieuws te melden. Financiële ondersteuning van onze Stichting zorgde 
ervoor dat de van overheidswege verplichte studieboeken van het juiste curriculum aangeschaft konden 
worden. Tot nu toe hadden de kinderen geen nieuwe tekst- en studieboeken na de wijzigingen van 
het curriculum in 2018. Met oprechte dank en blijde gezichten laten de kinderen op de foto de nieuwe 
boeken zien.

Het is voor de kinderen in Kenia geen vanzelfsprekendheid dat zij de gelegenheid krijgen om naar school 
te gaan en zo hun dromen proberen te verwezenlijken. Veel levens van kinderen zijn veranderd vanwege 
het feit dat ze onderwijs krijgen en deze kinderen zijn daardoor extra enthousiast en gemotiveerd om hun 
best te doen en een toekomst op te bouwen. 
    
Een voorbeeld hiervan is Dalmas, een student van Dorcas die van plan is aan de universiteit te 
gaan studeren. Nairobi Center heeft in het verleden verschillende studenten naar de National 
University gestuurd. Dalmas Nyongesa ontving toelating tot de Egerton University, een van de beste 
landbouwinstellingen in Oost-Afrika. 

Dit is een geweldige mijlpaal en een inspiratie voor de student en de gemeenschap. Dalmas is een van de 
begunstigden, die als klein kind bij het centrum van Nairobi is komen wonen. Maar ook alle stagiaires van 
onze vier leraren dragen hun steentje bij door in vakantijd les te geven aan de studenten van Dorcas. Een 
echte win-win situatie!

Florence studeert begin volgend jaar af.
Anorida en Florence, de 2 studenten waarover u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen 
lezen, doen het goed op de universiteit/leraren opleiding. De Stichting heeft hen de 
mogelijkheid geboden om hun opleiding of bijscholing tot bevoegd leerkracht te kunnen 
voltooien. Anorida is nu bezig met haar praktijklessen, maar ondersteunt ook andere 
leerkrachten bij hun planning en beoordeling van de leerlingen. Zij studeert volgend jaar 
april af. Florence is tot juli druk bezig geweest met haar laatste nationale examens op de 
opleiding. Beide studenten tonen grote inzet en motivatie om goede cijfers te halen en 
op die manier hun doel te bereiken. Zij helpen en stimuleren regelmatig de leerkrachten 
van Dorcas bij hun lesgevende taak, waardoor de kwaliteit van het onderwijs verbetert. 
We wensen beide studenten veel succes bij het afronden van hun studie.
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Tandheelkundige controle

De PCEA KIKUYU HOSPITAL bood gratis tandheelkundige controle en behandeling aan en de kinderen 
van Dorcas maakten daar dankbaar gebruik van. Ze werden allemaal gecontroleerd en indien nodig 
behandeld. Meestal wordt dit alleen gedaan wanneer de kinderen kiespijn hebben, maar preventief 
regelmatig controleren van het gebit verdient natuurlijk de voorkeur.

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen 
dat we een oproep hebben gedaan voor extra 
giften ten behoeve van het aanschaffen van 
nieuwe matrassen en dekens die helaas versleten 
zijn. De maand juli was een koude maand; het 
regenseizoen in Kenia en wegens gebrek aan 
goede bedden zijn er diverse kinderen ziek 
geworden. Mogen we deze oproep nogmaals 
onder uw aandacht brengen? We hopen extra 
giften hiervoor te mogen ontvangen. 
 
Alle hulp, in welke vorm dan ook, is welkom! 
Sommige weldoeners helpen bij het onderwijzen 
van de kinderen; anderen komen met de kinderen 
spelen of geven ondersteuning in natura. Ze zijn allemaal belangrijk voor de groei en ontwikkeling van de 
kinderen en we willen hen hierbij bedanken voor hun betrokkenheid en steun. 
                  

Verslag Child Support, Mombasa
Lilian kan ons melden dat alles goed gaat met de kinderen van Child Support. Ze had het druk gehad met 
het van overheidswege opgelegde veranderde onderwijsprogramma. Lilian heeft haar opleiding aan de 
lerarenopleiding van Shanzu naar tevredenheid afgerond, maar kon nog niet worden beoordeeld, omdat 
ze met zwangerschapsverlof was. Ze zal naar verwachting volgend jaar afstuderen. Sheilah is begonnen 
met haar opleiding en zal naar verwachting ook volgend jaar afstuderen.  Het centrum heeft nu nog 
één onbevoegde leerkracht-assistent, Matrine. Het Mombasa Centre moet voldoen aan het wettelijk 
minimumniveau van onderwijzend personeel. Op dit moment sponsort ze zelf haar opleiding en hoopt 
volgend jaar klaar te zijn.
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Gelijke Kansen Kenia is een stichting die geheel draait op giften en sponsoring.  
Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis en bedrijven vrijwillig of tegen kostprijs. 

Elke cent wordt verantwoord en komt ten goede aan de kinderen voor
voedsel, drinkwater, educatie en huisvesting. 

Wilt u een extra gift doen voor bijvoorbeeld een van de lopende projecten: verhuizing St. Dorcas, het 
winkeltje voor meer inkomsten, de waterpomp of nieuwe examenkandidaten 2020. 

Elke gift (klein en groot) stellen wij enorm op prijs.
IBAN: NL96RABO0103484620 BIC RABONL2U 

t.n.v. Kenia Stichting Gelijke Kansen 

Een standaard eis van het Ministerie van Onderwijs is dat de kinderen op Child Support het volledige 
schoolprogramma kunnen volgen. Uitbreiding tot klas 8 is dus gewenst op de lange termijn. Het aantal 
leerlingen blijft gehandhaaft op 60 studenten, t.w. 25 jongens en 35 meisjes. Child Support ontving, net 
als Dorcas, geld om lesboeken volgens het nieuwe curriculum aan te schaffen. 
          
Vanwege een tekort aan voedsel door de mislukte oogsten met als gevolg hoge voedselprijzen, leveren 
de ouders, familieleden of verzorgers van de kinderen van Child Support een directe, minimale bijdrage 
om de budgettaire kloof te overbruggen. Van deze bijdrage worden de maaltijden in de ochtend 
betaald. Het geld dat ze van de Stichting ontvangen wordt 
gedeeltelijk besteed aan de salarissen van de leerkrachten. 

De verhuizing van Dorcas naar het nieuwe stukje land 
worden geschat op € 42.000. Wij stellen een extra 
financiele ondersteuning hiervoor zeer op prijs.

Aan het einde van 2019 danken wij u allen weer voor het 
vertrouwen en de support die u geeft aan het werk van onze 
stichting om kansarme kinderen op weg te helpen naar een 
betere toekomst voor hen zelf, hun directe omgeving en het 
land Kenia waarin zij leven.

U en wij mogen een bescheiden bijdrage leveren aan een 
betere wereld. Wij wensen u zinvolle kerstdagen en alle 
goeds voor 2020.

Het bestuur van de Stichting Gelijke Kansen Kenia



Stichting Gelijke Kansen  
Kindertehuizen Kenia
Piet v/d Polsingel 28
3056 AK  Rotterdam

www.gelijkekansen.org
email: info@gelijkekansen.org
IBAN: NL96RABO0103484620
BIC RABONL2U
KvK Nr: 18081819

Dank aan al onze trouwe donateurs en bedrijven


