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40 kinderen die nergens heen kunnen ivm COVID19
sluiting school en binnen St. Dorcas overnachten

Beste donateurs en belangstellenden, medewerkers van
bedrijven, scholen en kerken, die het werk van onze stichting
volgen en financieel steunen,
Aan het begin van het nieuwe jaar willen we u graag 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 voorzitter Daniël Stolk
• Verslag beide projecten
• Afstuderen Florence en Lilian
• Kerstuitje en bonus leerkrachten Mombasa
• Giften
• Social media
• Verwijzing naar jaarstukken waaronder Beleidsplan

Voorwoord van onze voorzitter Daniël Stolk

Na overstromingen in een aantal gebieden in Kenya met wederom negatieve
gevolgen voor de landbouw, gevolgd door een ongekende sprinkhanen plaag
overgewaaid uit Ethiopië, hogere voedselprijzen en mogelijke schaarse oogsten
wederom tot gevolg, had ik gehoopt tijdens dit schrijven wat beter nieuws te
kunnen brengen. Helaas, de realiteit gebiedt om ook even stil te staan bij COVID19
en het effect daarvan op onze beide projecten.
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Covid19

Op het moment van schrijven, is na China, de grootste COVID19 brandhaard nu Europa. Naar verwachting
zal zich dat verder uitbreiden naar de VS en uiteindelijk ook mogelijk Afrika en de minder bedeelde landen
in zijn greep houden.
Gezien de leefomstandigheden in een land als Kenya, de gebrekkige medische faciliteiten, tekort aan
hygiëne artikelen, grote families vaak dicht opelkaar in huis, de markten, de overvolle slums etc, moeten
we op het ergste voorbereid zijn. De overheid is dan ook heel erg bezorgd en alhoewel er op dit moment
van schrijven (nog) geen COVID19 doden te betreuren zijn, hebben de Kenyaanse autoriteiten inmiddels al
drastische maatregelen genomen. De scholen zijn gesloten (uiteraard ook de onze), er zijn geen markten,
geen openbaar vervoer, mensen zo veel mogelijk binnen, geen samenscholing van groepen en persoonlijke
afstand.
Onder de bevolking heerst veel angst om wat ze in Europa, Italie met name, nu zien. Kenya heeft wel
een hele jonge bevolking, dus hopelijk zal dit bijdragen aan het uiteindelijk goed door deze crisis heen
te komen. Voor beide projecten betekent dit toch een hele moeilijke tijd en vertragingen gedurende dit
belangrijke jaar met als doel om zelf-voorzienend te worden. Is er dan niets positiefs te melden?

Positief

Gelukkig heel veel, zoals u verder in de Nieuwsbrief zult lezen. Er is enorm hard gewerkt, zowel in Mombasa
als in Nairobi de afgelopen 3 maanden en ondanks alles, zijn ze volop in beweging om de doelstellingen
voor dit jaar te halen. Februari 2021 zal een belangrijke mijlpaal zijn voor ons als Stichting, omdat we dan
15 jaar zullen bestaan. Voor het bestuur is de doelstelling om voor die tijd beide projecten op eigen benen
te kunnen laten staan. Onderdeel hiervan is de oprichting van een nieuwe lokale Stichting in Kenya,die
beide projecten onder zijn hoede zal nemen. Tevens zal deze dienen voor (lokale) fondsenwerving in de
toekomst naast de reeds gestarte projecten om zelfvoorzienend te kunnen worden. Naar verwachting zal
dit een proces zijn en gefaseerd gaan plaatsvinden waarbij sponsors/donateurs zeker nog belangrijk zullen
blijven.
Dank aan u allen voor uw fantastische ondersteuning zelfs in deze moeilijke tijden, waarbij de situatie nog
steeds bijna dagelijks verandert en de lange termijn gevolgen nog niet te overzien zijn. Vast staat dat de
allerarmsten helaas wederom enorm getroffen zullen worden en zeker nu niet zonder onze solidariteit
kunnen. Namens de Stichting wens ik u en uw naasten veel sterkte en vooral goede gezondheid toe de
komende tijd.
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Jacinta met een aantal kinderen en medewerkers voor het nieuwe grondstuk.
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Verslag Dorcas
Ontmanteling oude schoolgebouw

Het team van Dorcas en vrijwilligers hebben
met gejuich de bijdrage voor de verhuizing
van de Stichting ontvangen en zijn enthousiast
aan het werk gegaan om de materialen te
verplaatsen naar het aangekochte stuk land.
Zo is er een begin gemaakt met de eerste
funderingswerkzaamheden, een nieuwe
omheining, de constructie van een waterput,
aanleg electriciteitsvoorziening etc. De
verhuizing van de gebouwen heeft in Nairobi nu
de hoogste prioriteit.

Ontmanteling oude schoolgebouw

Door de strengere regelgeving voor wat betreft veiligheid schoolgebouwen is het voor Jacinta onmogelijk
om onder het minimum budget van 36.000 euro de verhuizing uit te voeren. Voor dit bedrag kunnen 4
permanente klaslokalen en 2 slaapvertrekken, een waterput, electriciteitsaansluiting, een semi-permanente
keuken en de overige semi-permanente klaslokalen geraliseerd worden. Jacinta heeft onderzocht of de
verhuizing voor minder geld uitgevoerd kon worden, maar dat was onmogelijk en het zou verspilling van
geld zijn als men later vanwege de door de overheid aangescherpte veiligheidsregels t.a.v. herbouw de
semi-permanente gebouwen weer zou moeten afbreken. Inmiddels gaat de fondsenwerving in Nairobi nog
steeds door!

Oproep! Wij stellen een extra financiële ondersteuning voor de verhuizing zeer op prijs en
juichen iedere actie toe om geld in te zamelen voor dit doel!
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Ochtendappel St. Dorcas
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Funderingswerken shop/kiosk
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Op het nieuwe grondstuk dat nu in eigendom is,
verrijzen de nieuwe klaslokalen
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Eindexamen kandidaten Dorcas, van re naar li:
Hilder Kedenyi, Mercy Mutanu, Pheney Awour en Carolyne Wanjiru
Veel studenten van Dorcas waren bang dat door de aangescherpte veiligheidsmaatregelen Dorcas
genoodzaakt zou worden om de deuren te sluiten. Hun leerprestaties dreigden hieronder te gaan lijden en
daarom kregen ze van vrijwilligers psychosociale begeleiding en ondersteuning.
Dalmas Nyongesa, student van Dorcas en als kind bij het Nairobi centrum binnengekomen, is toegelaten
tot de universiteit Egerton, 1 van de beste agrarische opleidingen van Oost Afrika. Een geweldige mijlpaal
en inspiratie voor de andere studenten van Dorcas en de hele gemeenschap.
Inmiddels zijn de examengelden weer overgemaakt en heeft het bestuur van de Stichting besloten het
gedoneerde geld van de Hofstee Stichting en Stichting Mundo Crastino Meliori voor de winkel en de
aanschaf van de mais/graanmolen over te maken, zodat er zo snel mogelijk een begin gemaakt kan worden
met het genereren van eigen inkomsten.

Aanschaf nieuwe matrassen/dekens in Dorcas/Nairobi
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Verslag Child Support
Tezo Roka boerderij

Het dak zit er bijna op en dan is de woning
voor de aangestelde beheerder van de
kippenboerderij klaar. Begin maart hoopt men
klaar te zijn met de riolering en de sceptic
tank en dan kan er begonnen worden met de
aankoop van de fokkuikens. Ook de aangeplante
bomen en planten groeien voorspoedig. Het
team van Child Support heeft de nog lopende
werkzaamheden aan de Tezo Roka boerderij
overgedragen aan Samuel Okongo en Lenjo,
zodat de leerkrachten zich volledig kunnen
bezighouden met het lesgeven aan de kinderen.

Aantal leerlingen

Op dit moment krijgen 60 leerlingen onderwijs
bij Child Support. Ooit zijn we gestart met
30 leerlingen en daar was het budget van de
Stichting op gebaseerd. In de loop van de jaren
is dit aantal uitgegroeid naar 60 leerlingen. Het
team heeft zelf voor deze groei gekozen, zodat
meer kinderen hun lagere schoolopleiding bij
Child Support konden volgen. Gevolg was dat
er een extra leerkracht bij moest komen en de
voedseluitgaven stegen. Vanwege de grote steun
vanuit de lokale gemeenschap en van de ouders
heeft men zich tot nu toe kunnen redden, maar
men geeft wel aan dat het huidige budget niet
toereikend is. Vandaar dat het bestuur van de
Stichting het team geadviseerd heeft op zoek
te gaan naar meer lokale sponsors en bedrijven.
Tevens zou men alvast op het stuk grond van
de Tezo Roka boerderij wat groenten en fruit
kunnen gaan verbouwen, net zoals Dorcas in
Nairobi ook al doet. Iedereen heeft het moeilijk
in Kenya en moet proberen de eindjes aan elkaar
te breien. Daar past geen afwachtende houding
bij! Men zal zelf met initiatieven moeten komen
om het tekort in het budget aan te vullen.
Het Mombasa Center moet nog voldoen aan
het wettelijk minimumniveau van onderwijzend
personeel. Het centrum is op zoek naar
sponsoren, zodat ook hun laatste leraar Matrine
een bijscholingscursus kan gaan volgen.
Standaardvereiste van het Ministerie van
Onderwijs is dat alle leerkrachten bevoegd zijn
om les te geven en volledige schoolprogramma
tot klas 8 gedraaid kan worden.
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Florence in
afstudeertoga

Child Support/Mombasa, met Lilian, Sheila, Matrine
(de 3 onderwijzeressen en Lilian hoofd), de kok Esther, en Lenjo.

Lilian, hoofd-onderwijzeres
en administrator.

Afstuderen Florence en Lilian

In de nieuwsbrief van november 2019
heeft u kunnen lezen dat Anorida en
Florence van Dorcas bezig waren met
hun opleiding tot volledig bevoegd
leerkracht. Inmiddels hebben we
van Jacinta het verheugende bericht
ontvangen dat Florence geslaagd is en
haar diploma behaald heeft. Van harte
gefeliciteerd! Anorida hoopt in de loop
van dit jaar klaar te zijn met haar studie.
Veel succes gewenst!
Op de foto draagt Florence speciaal voor
deze gelegenheid een afstudeertoga.
Vanuit Child Support Mombasa kregen
we bericht dat Lilian in april ook zal
afstuderen aan de lerarenopleiding van
Shanzu.
Sheilah is begonnen met haar opleiding;
het centrum heeft nu nog 1 leerkracht,
Matrine, die niet gekwalificeerd is en op
zoek naar sponsors die haar opleiding
willen betalen.
Leuk om zulke berichten te ontvangen,
want daar doen we het tenslotte toch
voor! Goed geschoolde leerkrachten
zorgen immers voor goed onderwijs! Een
win-win situatie!
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Gesponsorde t-shirts
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Kerstuitje en bonus leerkrachten Mombasa

Dankzij de geweldige opbrengst van de kerstcollecte, t.w. 262,95 euro, van de Christelijke Basisschool
in Waardhuizen, konden de leerkrachten van Child Support weer een eindejaarsfeest voor de kinderen
organiseren. Er werd een bezoek gebracht aan het Haller Park in Mombasa. Het Haller Park is een openlucht
dierentuin. De kinderen hebben enorm genoten van deze dag, die afgesloten werd met een picknick. Ook
de leerkrachten werden verblijd met een bonus voor hun vaak onbezoldigde werk op school.

Giften

In deze tijd van internet en social media komen soms verrassende contacten tot stand. Zo ontvingen we
van Joep Schroeders deze mail:
Beste Stichting Gelijke Kansen Kenia,
In maart reis ik met mijn partner naar Kenia. Op 12 maart komen wij aan in Nairobi en gaan op 13 maart
verder op doorreis.
Graag wil ik iets doen (als vader van 2 kinderen) voor de kinderen in Nairobi. Via google kwam ik op jullie
website terecht.
Wij zouden bijvoorbeeld voor jullie een koffer met boeken, speelgoed, potloden, stiften etc mee kunnen
nemen. Is dat een idee? Dat zou dan op vrijdagochtend 13 maart opgehaald of afgeleverd moeten worden.
Hoor graag van jullie.
Vriendelijke groet,
Joep Schroeders
Daniël, onze voorzitter, heeft gelijk contact opgenomen met Joep Schroeders. Hij adviseerde hem om zelf
een koffer met wat knuffels en lesmateriaal mee te nemen. Lokaal zou hij dan nog wat hygiëne artikelen
zoals zeep, hand sanitizer, tanpasta en maandverband kunnen inkopen, aangezien hier altijd een gebrek
aan is. Hij zou alles persoonlijk aan Jacinta overhandigen alvorens zijn reis de volgende dag voort te
zetten. Helaas gooide het Coronavirus roet in het eten en kon de reis niet doorgaan. Wellicht in de naaste
toekomst een herkansing van de reis naar Kenia, waarbij alsnog dit geweldige plan uitgevoerd kan worden.
Misschien een idee voor andere donateurs?
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Gift na afscheid
Anne-Marie Nieuwenuizen

Onze voorzitster Annemarie
Nieuwenhuizen, waarover u in
onze laatste brief hebt kunnen
lezen dat zij afscheid heeft
genomen van de stichting, heeft
in februari haar 70ste verjaardag
mogen vieren met een groots
feest. Zij wilde zelf geen cadeaus ontvangen,
maar vroeg in plaats daarvan een gift voor de
Stichting aan haar gasten. Deze inzameling
heeft maar liefst 1100 euro opgebracht! Een
geweldig bedrag dat besteed zal worden voor de
aanschaf van nieuwe bedden en schoolbanken.
Een klein deel van dit bedrag, aangevuld met een
reservering op onze begroting, wordt gebruikt
voor de aanschaf van 20 nieuwe matrassen
en dekens, die ook nodig aan vervanging toe
waren. Hartelijk dank voor deze niet aflatende
betrokkenheid bij onze Stichting!
Van de Stichting Mundo Crastino Meliori
mochten we nogmaals een bijdrage van 2000
euro tegemoet zien! Onze hartelijke dank
hiervoor! Zeer welkom gezien de hoge uitgaven
voor de verhuizing van Dorcas!
Tevens zijn we erg blij met de consistente
ondersteuning van Lift The Children Fund.
Mevrouw Zipora Kegema blijft Dorcas
ondersteunen d.m.v. het doneren van rijst,
plantaardige olie en suiker.

Social media

Zoals u weet zijn we als stichting al actief
op facebook. Maar nu is er ook een account
aangemaakt op Linkedin en Instagram. Zo
proberen wij onze Stichting nog meer onder de
aandacht van een breder publiek te brengen
in de hoop dat meer mensen donateur willen
worden of zoals Joep Schroeders een gift willen

doen aan 1 van onze centra. U als donateur kunt
natuurlijk ook kennissen, familie of vrienden via deze
kanalen attent maken op onze stichting. Dus, zegt
het voort!
Graag verwijzen wij u naar de bijlagen waarin de
jaarstukken zijn bijgevoegd!

Tot slot

2020 zal een belangrijk jaar worden voor beide
centra. Het team van Dorcas zal zich volledig richten
op de verhuizing en het opzetten van de winkel met
gebruik van mais/graanmolen om extra inkomsten
binnen te halen. Het team van Child Support zal nog
meer zelfvoorzienend moeten gaan worden, waarbij
de inkomsten van de kippenboerderij en het starten
van een moestuin hen daarbij kunnen helpen.

Op de valreep....

...kregen we nog dit prachtige nieuws te horen!
De nieuwsbrief lag al
bij onze webmaster om
klaar gemaakt te worden
voor verzending, toen wij
bericht kregen van de EWS
Group uit Sleeuwijk dat zij
6000 euro doneerden voor de bouw van een nieuw
slaapvertrek op het aangekochte stuk grond.
Wij zijn hier erg blij mee en hopen dat dit
misschien voor andere bedrijven of donateurs
een idee is om ook een steentje bij te dragen!
Ieder extra geldbedrag is welkom! Zo kunnen we
verder bouwen aan de overige 4 klaslokalen en 1
slaapvertrek!
Dus als u ook een lokaal of slaapvertrek wilt
sponsoren met uw naam of de naam van uw bedrijf,
nodigen we u van harte uit contact met ons op te
nemen of te doneren voor dit specifieke doel!
Alvast onze hartelijke dank!

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.
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IBAN: NL96RABO0103484620 BIC RABONL2U
t.n.v. Kenia Stichting Gelijke Kansen

Dank aan al onze trouwe donateurs en bedrijven

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

