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Nieuwsbrief april 2022

Colofon:
Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van: Stichting Gelijke Kansen  
Kindertehuizen Kenia

Opmaak: Createkst
Redactie: Elly van Maurik
Inleveren kopij bijvoorkeur via 
email: info@gelijkekansen.org

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  
ondersteunen,

Tijdens het laatste kwartaal van 2021 
werden de inperkingsregels in Kenia 
ten aanzien van Covid door de regering 
opgeheven en konden de scholen weer 
volledig open. Het begin van 2022 
zag er in eerste instantie positief uit... 
tot maart.... Hoge brandstofprijzen, 
verder opgedreven door het conflict in 
Oekraïne/Rusland, sterk stijgende prijzen 
van granen en ander basisvoedsel, 
grondstoffen, kunstmest etc. zullen 
niet alleen ons, maar vooral ook de 
armere landen waaronder Kenia hard 
gaan treffen dit jaar. Inflatie en minder 
landbouwopbrengsten zullen de 
voedselzekerheid voor miljoenen mensen 
enorm verder onder druk gaan zetten. 

In Mombasa zullen ouders en familie 
van de 60 leerlingen hun best doen, 
met het weinige dat ze hebben, toch 
zoveel mogelijk bij te dragen om de 
schooltekorten aan te vullen. Hetzelfde 
geldt voor Nairobi, waarbij naast het 
verbouwen van wat gewassen, men er 
alles aandoet om tekorten vanuit de 
lokale gemeenschap aan te vullen om 
de voedselvoorziening op school zoveel 
mogelijk te borgen. Extra uitdaging hier 
is dat 75 van de 190 leerlingen inwonend 
en voormalige straatkinderen zijn. Zij 
hebben geen familie om op terug te 
vallen.

De volgende onderwerpen zullen in deze Nieuwsbrief aan de orde komen:

• Voorwoord door onze voorzitter
• Verslag Dorcas, Nairobi
• Verslag Child Support, Mombasa
• Giften
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Van de voorzitter

Door mijn collega Chris Mshamba van onze zuster-Stichting in Kenia (Equal Chances Support Foundation), 
werd ik er onlangs op geattendeerd dat tijdens ons meer dan 15-jarig bestaan, wij al meer dan 3.000 
kinderen uitzicht hebben kunnen geven op een betere toekomst middels voedselondersteuning en 
onderwijs. Wij betekent hier vooral U ALLEN - samen met ons... 

Een enorme prestatie waar we met heel veel dankbaarheid op terug kunnen kijken. Hoe graag had ik 2022 in 
hetzelfde positieve perspectief willen plaatsen. De realiteit is helaas anders. Ik zal er geen doekjes om winden. 
Door de recente mondiale ontwikkelingen, het conflict in Oekraïne en het effect dat dit zal hebben op vooral 
de allerarmsten, zal 2022 naar verwachting een van de moeilijkste jaren worden voor ons als Stichting, de 
teams en de kinderen in onze beide projecten in Mombasa en Nairobi. Prioriteiten stellen met de beperkt 
beschikbare middelen zal het devies zijn....

Ondanks het feit dat deze ontwikkelingen ook ons in onze portemonnee zullen gaan treffen, hoop ik dat u 
het werk van de mensen in Kenia en onze doelstellingen als Stichting een warm hart zult blijven toedragen. 
Meer dan ooit zal er een beroep worden gedaan op ons als Stichting en u als sponsoren om de beide teams 
in Kenia zo goed mogelijk door de komende zware tijd heen te loodsen. 

Het verslag dat hierna volgt zal laten zien dat zij in ieder geval doorgaan en klaarstaan om de nieuwe 
uitdagingen aan te gaan....

Met dankbare groet,

Daniel Stolk
Voorzitter
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Verslag St Dorcas, Nairobi
Een van de belangrijkste doelstellingen van het centrum is ervoor te zorgen dat de kinderen te eten krijgen. 
Niet zomaar een maaltijd, maar een uitgebalanceerde maaltijd die hen kan helpen goed te groeien. Een kind 
moet iets in de maag hebben om zich in de klas te kunnen concentreren. De Stichting heeft er altijd voor 
gezorgd dat er zoveel mogelijk drie maaltijden per dag worden verstrekt. Maandelijkse steun hiervoor werd 
ontvangen van de Stichting en dit helpt het centrum een heel eind om in de behoeften te voorzien. Het team 
besteedt dan ook veel tijd aan het zoeken naar manieren om de maandelijkse hiaten te blijven opvullen via 
lokale weldoeners. 

Covid 19 had veel impact en verminderde de lokale steun sterk, aangezien de meeste weldoeners kleinere 
of grotere entrepreneurs zijn en ze hun omzetten zagen dalen. Mevrouw Catherine Wairimu bijvoorbeeld, is 
zo’n lokale sponsor van Dorcas, die maandelijks blijft helpen. Dit geeft verlichting, alhoewel er nog veel nodig 
is. 

Kerst- en nieuwjaarsfeesten

Een jaarlijkse hoogtepunt waar de Dorcas gemeenschp naar uitkijkt,  
de traditionele kerstmaaltijd, een lekkere lunch en traktaties.

De Nederlandse Stichting heeft 
ook dit jaar extra financiële steun 
kunnen geven voor het kerstfeest 
van zowel personeel als de 
kinderen. Dit zijn voor iedereen 
heel cruciale momenten aan het 
einde van het jaar. Als je vrienden 
hebt die om je geven, voel je je 
goed. Met deze extra steun kon 
men wederom speciale maaltijden 
bereiden en extra genieten van de 
feestdagen.
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De Dorcas genodigden, binnen op het terrein, in de tuin van het presidentiele paleis.

Een ander hoogtepunt was een uitnodiging van 
niemand minder dan....de President van Kenia. 
De kinderen van Dorcas werden uitgenodigd om 
op 19 december het kerstfeest in de tuin van 
het presidentiële paleis bij te wonen met Zijne 
Excellentie, de President van Kenia en de First Lady. 
Een opmerkelijke gebeurtenis en een grote eer voor 
de hele Dorcas- gemeenschap om erkend en op de 
shortlist te staan tussen de vele huizen en scholen in 
Kenia. Dit maakt dat iedereen die verbonden is met 
Dorcas en op welke manier dan ook ondersteunt, 
zich gewaardeerd voelt. 

Door hun steun zijn we in staat om zo ver te komen.
Ieder jaar selecteert de regering kinderen uit arme 
gezinnen en scholen om samen met de president 
het kerstfeest bij te wonen. Dit kan via de lokale 
overheid worden bepleit. We zijn zeer bevoorrecht 
aangezien Dorcas ook dit jaar was uitgenodigd, 
de tweede keer in haar bestaan. Dit toont ook 
aan dat de regering en de lokale gemeenschap 
het werk waarderen dat mevrouw Jacinta en haar 
managementteam doen om toegang tot onderwijs 
voor de minder bedeelde kinderen mogelijk te 
maken.
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Onderwijs en examens
Alle leraren in opleiding, gesponsord door onze Stichting, hebben hun opleiding inmiddels volledig 
afgerond en zijn in afwachting van hun diploma-uitreiking, die ook vanwege COVID 19 uitgesteld moest 
worden. Voor dit jaar 2022 zal Dorcas een record aantal examenkandidaten hebben: 25 kinderen in het 
lager onderwijs en 22 middelbare scholieren, dus 47 in totaal zullen zich dit jaar voorbereiden op hun 
examen in december 2022. De Stichting zal de examengelden voor de Dorcas leerlingen ook dit jaar op zich 
nemen. Dankzij een extra donatie zullen deze in april overgemaakt kunnen worden, precies op tijd voor de 
registratie.

Uitslag examens Primary School
Van Jacinta kregen we het geweldige nieuws dat de uitslag van de Primary schoolexamens binnen waren 
en dat de eerste kandidaat 383 van de 500 punten behaald had. Dit is het hoogste aantal punten dat een 
kandidaat van Dorcas ooit gehaald heeft. Iedereen was enorm blij getuige het filmpje dat op onze website 
staat. Hier doen we het toch voor! 

Inkomensgeneratieproject Dorcas
Het team van Dorcas heeft de eerste verdieping van de winkel en de productieruimte inmiddels voltooid. 
Het inkomensproject zal een winkel omvatten en een ruimte waar traditionele ‘posho’ maaltijden bereid 
zullen worden, waarvoor een kleine graanmolen nodig zal zijn. Voor de opstart van het project en de 
aanschaf van de graanmolen zullen minimaal € 5.000 nodig zijn welke wij als prioriteit hebben opgenomen 
in onze begroting.
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Verhuizing
Alle voorbereidingen en activiteiten om te verhuizen zijn nog 
steeds aan de gang aangezien de bouw nog niet afgerond 
is. De fundering voor het nieuwe gebouw is gereed en met 
de constructie van de begane grond kan gestart worden, 
zoals op de bijgevoegde foto te zien is. De hele constructie 
zal drie verdiepingen tellen, d.w.z. begane grond, eerste en 
tweede verdieping met klasruimtes en slaapvertrekken. Dankzij 
welwillende donaties zal men in april al kunnen starten met de 
ruimtes op de begane grond. 
 

Toekomstvisie
Het team van Dorcas heeft altijd gestreefd naar 
het bieden van hulp in de vorm van onderwijs en 
voedsel aan de minst bedeelde kinderen in de lokale 
gemeenschap. Na de effecten van Covid 19 (lage 
participatie van lokale gemeenschap en aanhoudend 
hoge bedragen voor de verhuizing en het afbouwen 
van het nieuwe centrum) en de nu bijkomende 
steeds hogere voedselprijzen ten gevolge van de 
oorlog in Oekraïne, zal de focus op kwaliteit blijven 
liggen door geen nieuwe kinderen meer toe te laten 
en het komende jaar geleidelijk af te schalen van 
190 naar minder dan 140. De focus komt te liggen 
op vroeg leren en basisonderwijs. De kinderen van 
het centrum die naar de middelbare school gaan, 
kunnen lid worden van lokale dagscholen om zo de 
kosten van het secundair onderwijs te verlagen.
De echtgenoot van Jacinta, Joseph, zal de leiding 
nemen over het inkomensproject, de graanmolen en 
de winkel, en onze hoop is dat deze in de loop van 
2022 opgestart zal worden behoudens voldoende 

middelen. Voor dit project en de nieuwbouw is 
sponsoring aangevraagd bij o.a. Dirk Bosfonds, 
Hofstee Stichting en Mundo Crastino Meliori. Wij 
hopen op een positieve beoordeling. 

De komende 2 jaar gaan we hard aan de slag met 
het inzamelen van fondsen om het permanente 
gebouw met 2 verdiepingen te kunnen voltooien 
om daarna zo snel mogelijk te kunnen verhuizen. 
De afspraak met Jacinta is dat zij haar best gaat 
doen om lokale sponsoren te vinden voor de bouw 
van de tweede verdieping en de stichting zich 
zal concentreren op de begane grond en eerste 
verdieping.

Dankzij royale giften van een aantal Nederlandse 
bedrijfssponsoren is het mogelijk om dit jaar verder 
te gaan met de bouw en hopen wij dit jaar dat de 
begane grond en de eerste verdieping afgebouwd 
kunnen worden. Hiervoor onze hartelijke dank.

Voorbeeld 
opstelling ‘posho’ 

graanmolen...
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Verslag Child Support, Mombasa
Scholen in Kenia gingen in februari een aantal 
weken dicht om weer in de pas te lopen met 
de normale academische kalender, zo ook onze 
projecten in Nairobi en Mombasa.

Ondanks de dagelijkse uitdagingen hebben de 
kinderen de hele periode goed gepresteerd en zijn 
ze in goede gezondheid. Het aantal kinderen dat 
onderwijs volgt is nog steeds 60. Ook de leraren 
zijn in goede gezondheid en maken het goed. Ze 
werken hard en zijn dankbaar voor de blijvende 
ondersteuning vanuit de Stichting. Dankzij een 
extra donatie zijn alle leerkrachten nu ook medisch 
verzekerd. Vooral in deze tijd van Corona is het 
erg belangrijk dat de leerkrachten veilig en gezond 
blijven om iedere dag les te kunnen geven aan de 
kinderen. Dank hiervoor. 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over 
een weeskind dat ook les krijgt op Child Support. 
Ze is 13 jaar oud en het team doet een beroep 
op de stichting om dit meisje financieel te blijven 
ondersteunen nadat ze is afgestudeerd. 

Het team was tevens heel erg blij met de bijdragen 
van de Stichting aan de kertsmaaltijden en het 
educatieve uitstapje welke plaatsvonden voor de 
kerstvakantie. Ook werd dit jaar weer een financiële 
eindejaarsbijdrage overgemaakt als waardering 
voor de geleverde inspanningen van docenten en 
personeel.

Alhoewel wij als Bestuur besloten hebben om, 
gezien de beperkte financiële middelen, prioriteit 
te geven aan de voltooiing van de nieuwbouw van 
Dorcas, zal Mombasa Child Support ook moeten 
uitbreiden in verband met het nieuw in te voeren 
landelijke schoolsysteem. Wij hopen dat het farm/
boerderij project zo succesvol zal zijn dat hieruit in 
de loop van 2022 inkomsten gegenereerd kunnen 
worden. Ook is er grote steun en betrokkenheid 
vanuit de lokale gemeenschap, inclusief financiële 
bijdragen, om de school vooruit te helpen. 
Een bedrijf in Mombasa heeft een fantastische 
toezegging gedaan van KSh 200,000, omgerekend 
ca. € 1.600.

Boeken leermateriaal en andere sponsoring
Beide centra zijn doorlopend bezig zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe schoolsysteem, 
waarbij men onder andere een bijdrage in leermateriaal ontvangen heeft van particuliere donateurs en van 
de gemeenschap. De regering heeft tevens een aantal leerboeken gedeeltelijk vrijgegeven. 

Het Mombasa team; Lilian, Lenjo, Sheila, Metrine en 
Patricia. Kwaheri

Weliswaar sterk verminderd, toch blijvende steun uit de lokale 
gemeenschap in de maandelijkse voedselbehoefte...
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Kerst-uitje Child Support – Mombasa, inclusief educatieve elementen
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Kerstlunch Childsupport in Mombasa
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Tezo Roka-boerderij/farm project 
Samuel Okongo doet fantastich werk om onze 
boerderij/farmproject van Tezo Roka vorm 
te geven. De waterput is verder uitgediept, 2 
watertanks zijn geplaatst en tienduizenden 
pootgaten zijn gegraven. In verband met de hoge 
brandstofprijzen, is een op benzine aangedreven 
generator/pompsysteem niet langer economisch 
rendabel en is in plaats daarvan een door 
zonnepanelen aangedreven systeem geplaatst. De 
gewassen die geplant gaan worden zijn chili-pepers 
en passiefruit.
 
Er zullen 150.000 chiliplantjes en 5000 passiefruit 
zaailingen geplant worden. Helaas bleken 
de loslopende geiten deze plantjes ook erg 
aantrekkelijk te vinden en is er nu een hek 
om het terrein gezet om te voorkomen dat 
alles wordt opgegeten. Ook moesten er extra 
irrigatievoorzieningen worden aangelegd, zodat 
zowel de chili als passie voldoende water zouden 
krijgen. 

Solar aangedreven waterpompsysteem  
en irrigatie-netwerk

De eerste chili-bloesem Verboden voor geiten
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Giften
Van de Familie Luyts aan de Stichting Gelijke Kansen:

“Ter gelegenheid van ons feestje van 4 maart hebben we
€ 1.500 ingezameld voor Stichting Gelijke Kansen. De directie
van PPDinvest besliste eenzelfde bedrag bij te leggen. Ik zal dus
eerdaags na ontvangst van die € 1.500 firma-bijdrage 
de mooie som van € 3.000 overmaken.”

Beste Familie Luyts, Marilou en Ludo, 

Wat een verrassing!! Namens de Stichting, heel, heel hartelijk dank 
voor dit fantastische gebaar en deze geweldige ondersteuning.
Het lijdt geen twijfel dat met alle recente ontwikkelingen, de 
explosief gestegen voedsel-en brandstofprijzen, vooral de 
allerarmsten het heel erg zwaar zullen krijgen. Vandaar dat we 
jullie zo ontzettend dankbaar zijn voor deze financiële bijdrage 
zodat wij onze beide projecten en de kinderen kunnen blijven 
ondersteunen gedurende dit naar verwachting wederom moeilijke 
jaar. Uiteraard geldt eenzelfde dankbaarheid voor de Directie 
PPD Invest, Joren Nieuwenhuizen, om jullie bedrag zelfs te 
verdubbelen.

Namens het Bestuur, de kinderen en de leiding in Kenia, wensen 
wij jullie samen nog heel veel gelukkige jaren en gezondheid toe.

Asante sana, met warme groet

Afscheidsfeestje werk

Misschien ook een leuk idee voor een 
toekomstige speciale gelegenheid of 

reden voor een feestje bij u?

Thanks!

Voorts willen wij tot slot nog de volgende geweldige bijdragen vermelden van diverse sponsors:
• Van de Stichting Privacyzorg, de heer Peter Schell, mochten we het prachtige bedrag van € 1.000 

ontvangen.
• Bij het ter pers gaan van de Nieuwsbrief, het heugelijke feit dat wij via het Dirk Bos Fonds een bedrag 

van € 5.000 mochten ontvangen voor de opzet winkel/graanmolen St Dorcas in Nairobi.
•  Via een anonieme sponsor, een € 500 bijdrage in verband met de hoge voedselprijzen.
• Van de firma C. Steinweg-Handelsveem B.V. een fantastische toezegging van € 1.000.



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

Dank aan al onze trouwe donateurs en bedrijven


