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Inleveren kopij bijvoorkeur via 
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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 

Met uw steun, samen 

bouwen aan een betere 

toekomst voor kansarme 

kinderen.

Beste donateurs en belangstellenden, medewerkers van bedrijven en kerken,die het 
werk van onze stichting volgen en financieel steunen,

Aan het eind van dit in vele opzichten bijzondere jaar 2020 willen we u graag 
informeren over alle ontwikkelingen, die plaatsgevonden hebben bij onze projecten 
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 Dorcas, Nairobi
• Verslag Child Support, Mombasa
• Giften
• Kerst/nieuwjaarsgroet

Van de Voorzitter...
2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de COVID pandemie, die niet alleen 
ons, maar zeker ook de ontwikkelingslanden en de allerarmsten heel hard getroffen 
hebben. Naar verwachting zal in 2021 de armoede helaas wereldwijd fors toenemen. 
Ook onze beide projecten in Kenia zullen hiervan niet gevrijwaard blijven. 

Om deze reden heeft het bestuur eerder dit jaar unaniem besloten om de 
aanvankelijke opheffing van onze stichting in 2021 met zeker een jaar uit te 
stellen. De geplande transitie heeft in 2020 niet kunnen plaatsvinden in verband 
met een landelijke lockdown, die in Kenia al sinds maart van kracht is. Wat wel 
gelukt is inmiddels, is de oprichting en formele registratie van een nieuwe lokale 
zusterstichting in Kenia. Deze nieuwe stichting zal te zijner tijd beide projecten  
onder haar hoede nemen en een belangrijk onderdeel zijn van de transitie en 
geleidelijke overdracht van taken.

Als voorzitter ben ik dan ook heel erg verheugd en dankbaar dat onze kleine 
groep vrijwilligers bereid is om door te gaan om onze kinderen in Kenia te blijven 
ondersteunen. Wij hopen van harte dat ook u als trouwe donateur dit zult 
waarderen en we gezamenlijk de schouders er de komende tijd onder zullen zetten 
om de toekomst van de kinderen en de beide projecten zeker te kunnen stellen. 
Namens het bestuur heel hartelijk dank voor uw fantastische ondersteuning. In een 
jaar, dat ook voor u mogelijk voor extra uitdagingen gezorgd heeft, wens ik u allen 
fijne kerstdagen en een gezond en beter 2021.
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Verslag Dorcas, Nairobi
Kenia maakt, net als de rest van de wereld, moeilijke 
tijden door vanwege de Corona-pandemie. De 
regering heeft sinds maart van dit jaar officieel 
alle scholen gesloten met uitzondering van de 
kinderen/studenten in de hoogste klassen van 
lager en middelbaar onderwijs die in oktober weer 
mochten starten. Leerkrachten hebben al die tijd 
noodgedwongen thuis moeten zitten, vaak geen 
mogelijkheid tot afstandsonderwijs en zonder 
inkomen.

Dorcas is derhalve ook gevraagd om te sluiten i.v.m. 
de COVID19 maatregelen; niet alleen de school 
maar ook het tehuis, omdat groepsvorming niet 
toegestaan is. Hetzelfde geldt voor onze dag-school 
in Mombasa.

We zijn dan ook erg blij dat we de leerkrachten van 
beide centra, ondanks de moeilijke periode, konden 
blijven ondersteunen. Beide centra blijven steun 
bieden aan een groep kinderen die nergens heen 
kunnen. Een groepje van ca. 50 kinderen (ex-
straatkinderen) is achtergebleven in het nieuwe 
Dorcas en autoriteiten staan oogluikend toe dat 
hun blijvend onderdak geboden kan worden, omdat 
ze anders nergens naar toe kunnen. In Mombasa 

worden kinderen regelmatig gedurende de dag zo 
goed mogelijk opgevangen en ondersteund. 

Bij het opstellen van de Nieuwsbrief bereikt ons de 
laatste informatie, dat de scholen in Kenia voor alle 
leerlingen weer open zullen gaan vanaf 4 januari 
2021 als de situatie het toelaat. 

Dankzij hun veerkracht gaat het team in Dorcas, 
ondanks de tegenslagen, zo goed mogelijk door en 
blijft men positief over de toekomst op hun nieuwe 
locatie. Ondanks de beperkingen door Corona zijn 
de constructie-werzaamheden in Dorcas/Nairobi, 
met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften, 
doorgegaan. Met de verhuizing van het tehuis naar 
het nieuwe grondstuk in eigendom, is inmiddels al 
veel gerealiseerd, zoals de eerste drie klaslokalen, 
twee slaapvertrekken, sanitaire / water- en 
elektrische voorzieningen. Daarnaast is ook de 
toekomstige winkel/kiosk ruimte gerealiseerd.

Meer is echter nodig om alle kinderen goed 
onderkomen en voldoende klasruimtes te bieden, 
ook in verband met de vereiste social distancing. 
Zodra de school volgend jaar weer geopend wordt, 
zullen tevens aanvullende nieuwe matrassen en 
beddengoed aangeschaft kunnen worden.

Sanitaire voorzieningen in aanbouw

Deze kinderen werden op de nieuwe locatie 
blijvend opgevangen. Op de voorgrond Jacinta 

Taimutu, Dorcas Project Manager



Nieuwsbrief december 2020

3

Overdag krijgen de kinderen in het nieuwe 
onderkomen te eten en mogen ze op het terrein, 
waar het oude complex gestaan heeft, spelen zodat 
de 20 examenleerlingen in de nieuwe klaslokalen 
en slaapvertrekken op veilige afstand les kunnen 
krijgen. In oktober zijn de scholen gedeeltelijk weer 
open gegaan voor de examenleerlingen.

Voor corona zaten er veelal 3 kinderen in 1 
schoolbankje. Maar vanwege de verplichting om 
afstand te bewaren moet ieder kind nu alleen zitten 
en was men genoodzaakt van overheidswege 1 
persoonsbankjes aan te schaffen. De stichting 
heeft geld ter beschikking kunnen stellen om 25 
bankjes te laten maken, zodat examenleerlingen 
hun lessen weer konder hervatten om volgende 
jaar examen te kunnen doen. Dankzij een gift van 
een gulle gever konden daarnaast ook de vereiste 
hygiënische middelen aangeschaft worden, zoals 
zeep, mondkapjes en thermometers. 

Door de economisch slechte situatie, alsmaar 
stijgende (voedsel)prijzen, vrees voor besmetting 
en de beperkte bewegingsvrijheid is ook de steun 
van lokale donoren in feite opgedroogd. Jacinta 
Taimutu, de manager in Dorcas  en haar team 
hebben het dus erg zwaar, maar ook het team in 
Child Support, Mombasa met helaas voorlopig geen 
uitzicht op echte verbetering. 

De kinderen in de lagere klassen zullen het 
schooljaar over moeten doen. In verband met de 
social distancing, valt er tevens volgend jaar niet 

aan te ontkomen om het aantal kinderen in beide 
centra te reduceren vanwege beperkte klasruimte en 
nieuwe corona richtlijnen voor het onderwijs. 

Voedsel-ondersteuning
De stichting Gelijke Kansen heeft er altijd naar 
gestreefd dat kinderen twee tot drie maaltijden 
per dag krijgen. Ondanks de gevolgen van de 
pandemie en daling van de bijdrage van de lokale 
gemeenschap probeert men met financiële hulp 
van de stichting dit te blijven realiseren. Om de 
kosten van levensonderhoud te beperken, wordt de 
binnenplaats van de nieuwe locatie tijdelijk gebruikt 
om groente te verbouwen. De opbrengst van de 
moestuin wordt gebruikt voor de maaltijden. 
Weldoeners die nog wel in staat waren een bijdrage 
in de vorm van voedsel te leveren, mochten dit 
alleen bij de ingang afgeven in verband met 
hygiëne-maatregelen.

Opleiding leerkrachten
De lerarenopleiding in Kenia werd aan het begin van 
de pandemie gesloten. Dit had tot gevolg, dat zowel 
Lilian, Sheila, Metrine als Anorida hun aanvullende 
trainingen niet konden afronden in april. Florence 
was al klaar met haar studie en afgestudeerd. 
Inmiddels mochten de colleges weer worden hervat 
als men aan de veiligheidsmaatregelen zou kunnen 
voldoen en hebben Lilian, Sheila en Matrine 
inmiddels examen kunnen doen in oktober. De 
uitslagen worden in december verwacht.

Toekomstige winkel/kiosk in aanbouw

Slaapzaal nu tijdelijk tevens in gebruik als 
klaslokaal voor examenleerlingen

Ieder kind moet een eigen schoolbank hebben i.v.m. 
Covid19 met voldoende tussenruimte
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De bouw van de kiosk met geplande graanmolen 
is klaar en de winkel zal, in afwachting van verdere 
COVID-versoepelingen, in de loop van 2021 opgezet 
worden om inkomsten te gaan generen. 
Gezien het budget, moeten we starten met semi-

permanente klaslokalen bestaande uit een betonnen 
fundering en golfplaten. Onze droom voor Dorcas is 
echter om ooit een permanent schoolgebouw neer 
te kunnen zetten.

Binnenplaats wordt tijdelijk gebruikt voor  
verbouwen gewassen

Studenten genieten van hun maaltijd op 
de nieuwe locatie

Les aan leerlingen hoogste klas op gepaste veilige afstand

(helaas) een lege speelplaatsen in Mombasa Child Support

Verslag Child Support Mombasa
De corona-pandemie beïnvloedt het hele 
onderwijsproces. Niet alleen heeft de regering 
besloten alle scholen voorlopig gesloten te houden 
tot volgend jaar, maar ook de aankoop van de 
nieuwe lesboeken wordt uitgesteld tot 2021. 

Child Support is net als Dorcas gesloten 
tot volgend jaar met uitzondering van de 8 
examenleerlingen die, met in acht neming van de 
veiligheidsmaatregelen, voorbereid worden voor 
hun examen. Van de 60 leerlingen die normaliter 
les krijgen bij Child Support komen er regelmatig 
ongeveer 25 kinderen toch naar het centrum voor 
ondersteuning (opvang en maaltijd).

Het team en de ouders van Child Support zijn 
nog steeds van plan om Child Support uit te 
breiden, zodat ze het volledige programma kunnen 
aanbieden en een volwaardige basisschool kunnen 
zijn. Het zal een hele uitdaging worden om dit 
te realiseren gezien het huidige tekort van het 
schoolbudget.
 
Van overheidswege had men de scholen 
gezichtsmaskers en ontsmettingsmiddelen 
toegezegd, maar in de praktijk bleken deze 
hulpmiddelen slechts uitgedeeld te worden in de 
steden. Dankzij een gift van een anonieme gever 
konden we beide centra hier toch in voorzien.
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Tezo Roka Farm Mombasa, het lange termijn plan...

Om de farm op te zetten zal zo spoedig mogelijk 
een beheerder worden aangesteld, die daar 
permanent gaat wonen. Tevens zal de beheerder 
zorg dragen voor de bewatering van de beplanting 
en de aanwezige dieren in de toekomst. 

De werkzaamheden aan de boerderij zelf zijn 
bijna geheel voltooid. Als electriciteit, sanitaire 
voorzieningen en een waterpomp gerealiseerd zijn, 
kunnen de geplande activiteiten op de boerderij 
gaan starten.

In eerste instantie was het de bedoeling om er een 
kippenopfokbedrijf te beginnen. In verband met 
hoge kosten van het voer is dat echter niet rendabel 
gebleken. Het nieuwe plan is om in plaats van 
kippen, geiten of varkens op de boerderij te 
houden. 

Daarnaast bestaat de bovenlaag van de grond 

onder andere uit koraalrots en er wordt onderzocht 
of deze eventueel uitgehakt zou kunnen worden. 
Koraal wordt in Kenia o.a. gebruikt voor de bouw 
van huizen en kan dus verkocht worden. Met deze 
extra inkomsten zouden er na afgraving op de 
vruchtbare ondergrond groenten gekweekt en 
extra mango of sinaasappelbomen geplant kunnen 
worden. 

Het team van Child Support heeft aangegeven 
hulp nodig te hebben bij het maken van een 
businessplan. Katy Aldrick, bestuurslid van de nieuw 
opgerichte lokale stichting in Kenia en werkzaam 
in de haven van Mombasa, heeft haar hulp 
aangeboden om zich de komende maanden in te 
zetten om de boerderij van de grond te krijgen. 
Van het team wordt verwacht dat zij uiterlijk eind 
oktober van dit jaar met een voorstel komen en dit 
bespreken met Kathy. 

Katy Aldrick in overleg samen met Mombasa team (Lenjo en Sheila, de 2 leerkrachten en Es-
ther die dagelijks de maaltijden verzorgt) tijdens bezoek aan de farm in opbouw.
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Giften
In vorige Nieuwsbrieven heeft u vaak kunnen lezen dat mevrouw Zipora Kegema van Stichting Lift the 
Children het centrum in Nairobi ondersteunde met verschillende goederen. Helaas ondervinden zij, mede 
door de lockdown en de beperkte bewegingsvrijheid, nu ook de negatieve effecten van de Corona-pandemie  
en zijn ze gedwongen hun steun te verminderen. 

Dankzij een gift van de Diaconie van de PKN gemeente te Uitwijk/ Waardhuizen en een gift van de EWS B.V. 
in Werkendam is er ook in dit moeilijke jaar toch 1200 euro beschikbaar voor de kerstviering en de kleine 
oudejaarsbonus voor het personeel van beide centra. 

EWS heeft tevens financieel bijgedragen aan de aanschaf van extra schoolbankjes.

Van de jeugdcommissie van de PKN gemeente in Uitwijk/Waardhuizen kregen we de opbrengst van de 
collecte bij de jeugddienst overgemaakt. 

Namens de kinderen en het personeel in Kenia hartelijk dank hiervoor!

Twee meisjes van de 60 leerlingen 
Child Support, Mombasa.
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Dank aan al onze trouwe donateurs en bedrijven

Beste donateurs en belangstellenden, medewerkers  
van bedrijven en kerken,

Als bestuur proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden en wat u doneert te 
besteden aan voedsel, onderdak en educatie voor de kinderen in Kenia. 

Daarom geen kerstkaart in de bus, maar een kerstgroet in deze nieuwsbrief.

Namens alle kinderen en volwassenen die betrokken zijn bij onze projecten wensen wij u 

Hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021.

Extra donatie heel welkom!
Zeker in deze tijd stellen wij een extra donatie enorm op prijs. 

U kunt uw bijdrage overmaken aan

NL96RABO0103484620 
Stichting Gelijke Kansen Kindertehuizen Kenia


