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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 on-
dersteunen,

Onze Projecten
Sinds vele jaren ondersteunt Stichting Gelijke Kansen Kindertehuizen Kenia twee 
onderwijs- en opvangprojecten voor kansarme kinderen. Het St. Dorcas kindertehuis 
in Nairobi en Child Support Kenya in Mombasa. Beide projecten zijn vanuit de lokale 
gemeenschap ontstaan en officieel geregistreerd. Er is derhalve grote ondersteuning 
en nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap om straatkinderen en kansarme 
jeugd in Kenia een toekomst te bieden middels onderdak, voeding en opleiding te 
geven.

De twee projecten zijn inmiddels opgegaan in een officieel geregistreerde nieuwe 
Keniaanse Stichting ‘Equal Chances’ ter bevordering van de efficiency, zelfredzaamheid 
en gezamenlijke fondsenwerving. Ook is hun nieuwe website van start gegaan te 
weten: www.equalchancesupport.org

Bezoek de nieuwe website!

Ook in deze Nieuwsbrief willen we u graag informeren over het volgende:
 
• Voorwoord door onze voorzitter
• Verslag Dorcas, Nairobi
• Verslag Child Support, Mombasa
• Giften

http://www.equalchancesupport.org 
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Van de voorzitter

Conflict, klimaatverandering 
en de laatste twee jaren van 
pandemie hebben de armoede en 
inkomensongelijkheid in de wereld 
helaas alleen maar doen toenemen. 
Ongekende mondiale voedsel- en 
brandstofprijsstijgingen en inflatie 
hebben het leven in kwetsbare 
samenlevingen nog moeilijker 
gemaakt. Alleen al in Kenia hebben 
4 miljoen mensen op dit moment 
te maken met voedseltekorten 
na jaren van droogte in sommige 
delen van het land. Wij zijn er ons 
terdege van bewust dat de mondiale 
ontwikkelingen vrijwel iedereen in 
meer of mindere mate getroffen 
heeft. Er gloort echter ook hoop, met 
name in Kenia waar de verkiezingen 
in augustus en transitie naar een 
nieuwe president rustig zijn verlopen. 
De veerkracht van het land en de 
bevolking is enorm om de nieuwe 
uitdagingen aan te gaan, zo ook in 
onze beide projecten. 

Middels deze Nieuwsbrief hopen 
we u een goed beeld te geven van 
onze projecten in 2022 en hetgeen 
bereikt is. Naast de dagelijkse 
ondersteuning van de in totaal 200 
kinderen en jongeren, is er ook een 
duidelijke visie ontwikkeld op weg 
naar zelfredzaamheid. Deze willen 
wij, samen met u allen, graag blijven 
ondersteunen.

Namens het bestuur wensen wij u en 
uw collega’s en dierbaren een goede 
kerst en alle goeds voor 2023. 

Studenten -Saint Dorcas Educational Center –Nairobi

https://gelijkekansen.org/foto.html#tekeningen
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Nieuws uit St Dorcas, Nairobi

Nieuwbouwproject schoolgebouw
Na aanleg van de fundering in 2021, is in 2022 dankzij nieuwe donaties gestart met de bouw van de begane 
grond en eerste 4 klaslokalen van het nieuwe schoolgebouw. Prijsstijgingen van bouwmaterialen ook in Kenia 
(30-50%) hebben uiteraard een effect gehad. Er is zoveel mogelijk getracht om niet te veel over het geplande 
budget van Euro 12,000 per verdieping heen te gaan. Het plan is nog steeds om de eerste twee lagen door 
de stichting te bekostigen en de derde laag door de projectleiding. 

De constructie in Dorcas vordert goed. Zodra er voldoende lokalen zijn, zal de verhuizing voltooid kunnen 
worden. 

Begane grond met vier 
eerste klaslokalen bijna 

gereed
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Vanwege kostenstijgingen is tevens besloten door de leiding om het aantal kinderen geleidelijk 
te reduceren. Weeskinderen en de de meest kwetsbare jongere kinderen willen we in ieder geval 
ondersteuning blijven bieden. Het aantal kinderen is dit jaar verminderd van 190 naar inmiddels 146 
waarvan 65 weeskinderen. De overige leerlingen zijn uit de lokale gemeenschap. Een aantal van hen wordt 
bij andere scholen ondergebracht.
 
Middelbare schoolklassen die examen doen zullen niet meer vervangen worden en in de toekomst zal men 
zich volledig toeleggen op het primaire onderwijs.

Covid
Door verdere daling van het besmettingspercentage, zijn de inperkende maatregelen vanwege de Corona-
pandemie verder versoepeld door de overheid. Dit maakte een volledige hervatting van de schoolkalender 
mogelijk, met uitzondering van een aantal weken gedurende de verkiezingsperiode.

Het kon weer in 2022...Het meiden netball team van St Dorcas na een succesvol toernooi

Voedsel
Mede door de geo-politieke ontwikkelingen, verstoringen in mondiale markten en toeleveringsketens, zijn 
de prijzen voor basisvoedsel enorm gestegen. De oorlog in Oekraïne (een belangrijke graanleverancier voor 
Kenia) heeft dit verder versterkt. Beide projecten hebben derhalve grote moeite om het hoofd boven water 
te houden. Illustratief is dat een pak maismeel van 2 kg jarenlang rond KSh 100 heeft gekost (iets minder 
dan 1 euro), nu tot wel 200% gestegen is! Voedseltekorten liggen ook in Kenia op de loer, met name in 
het noorden, waar het de laatste jaren of te droog of te nat is geweest en veel van oogst en vee verloren 
is gegaan. Basisvoedsel en brandstof werden vanwege de verkiezingen een tijd lang gesubsidieerd. Dit is 
echter niet langer houdbaar in verband met de torenhoge schuld van de overheid en zal naar verwachting 
afgebouwd worden. De bevolking zal het helaas naar verwachting nog zwaarder krijgen de komende tijd. 
Dankzij extra donaties is het gelukt om in 2022 het voedselbudget wat te verhogen. 
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Verkiezingen
Gedurende de periode dat er verkiezingen plaatsvonden gingen de scholen traditioneel dicht. Na een rustig 
verlopen transitie, werden in augustus de scholen weer opengesteld voor de kinderen en de leerkrachten. 

Vorderingen zelfvoorzienend project
Het team in Nairobi is volop bezig met de geplande winkel en graanmolen, de zgn posho mill, welke in 
Kenia gebruikt wordt in rurale gebieden om mais in maismeel te malen, een hoofdbestanddeel in het 
dagelijkse voedsel. Het is vaak goedkoper dan kant-en-klaar in winkels. Het inkomstenproject omvat een 
kleine kiosk, de toekomstige shop en de graanmolen. De kiosk was al af, maar de winkel zelf moet nog 
worden opgezet. Graanprijzen fluctueren momenteel enorm en met het nieuwe oogstseizoen in volle gang 
is gekozen om eerste aan de marketing en lokale bekendheid te werken en in januari daadwerkelijk te gaan 
starten als hopelijk de markt weer wat gestabiliseerd is.

Voortgang opleiding studenten en docenten
De afgelopen jaren is door de Stichting middels sponsering van opleidingen flink geïnvesteerd in onze 
leerkrachten die werkzaam zijn in zowel Nairobi als Mombasa om aan de richtlijnen van het Ministerie van 
Onderwijs te voldoen.

Wijzigingen in schoolsysteem Kenia
Onder het nieuwe Competency Based Curriculum (CBC), hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in 
het primair en secundair onderwijssysteem in Kenia. Beide scholen hebben de transitie succesvol doorlopen 
maar verdere aanpassingen zijn nodig waaronder extra docenten en voor Dorcas specifiek, geleidelijk 
afbouwen van de middelbare schoolklassen. 

Examens, boeken en leermateriaal
Zoals gebruikelijk heeft de Stichting ook dit jaar 
de kosten van de examens van de betreffende 
studenten overgenomen. In verband met 
vertragingen door covid in voorgaande jaren, was 
er dit jaar in Dorcas een recordaantal van 25 lagere 
schoolleerlingen en 22 in de hoogste middelbare 
schoolklassen. Tot slot, met het oog op het nieuwe 
curriculum, heeft de Stichting nieuwe studieboeken 
aangeschaft voor zowel Nairobi als Mombasa.

 Onze maandelijkse voedsel-
bijdrage ...zonder een volle 
maag kan je niet leren

Graanmolen of ‘poshomill’ inmiddels 
aangekocht en geinstalleerd

Schoolboeken dankzij de welwillende bijdrage 
van onze donoren in 2022
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Verslag Child Support, Mombasa

Het gaat goed met de leerlingen en docenten. In Mombasa hebben de ouders beloofd minimale bijdragen 
naar draagkracht te blijven betalen om hiermee de maandelijkse bijdrage van de Stichting aan te vullen. 
De docenten zijn tevreden en werken hard om het niveau van de leerlingen op peil te houden. De 
gemeenschap is betrokken bij het huidige plan om de school verder toekomstbestendig te maken en 
fondsenwerving hiervoor is in volle gang.

Voedselbijdrage
De hoge voedselprijzen blijven ook een uitdaging voor het team in Mombasa om de 60 kinderen 2 
maaltijden per schooldag aan te bieden. Men hoopt dat na de beëdiging van de nieuwe president er 
structurele veranderingen zullen plaatsvinden en er meer aandacht komt voor de meest kwetsbare groepen 
in de samenleving. Grote waardering en dank voor de extra maandelijkse donatie voor voedsel van de 
stichting in 2022 om de sterk gestegen voedselprijzen enigszins te verzachten. 

 
Leerlingen van Child support in de rij voor de lunch op het binnenterrein tijdens de pauze

Aanschaf studieboeken ook in MombasaTraktatie...
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Inkomensgeneratieproject Tezo Roka farm project
Langzamer dan gehoopt begint het Tezo Roka inkomensproject dan nu echt vormen aan te nemen. Samen 
met een partner zullen er chilipepers en passiefruit geplant worden. Een irrigatiesysteem inclusief pomp 
welke op zonne-energie werkt, is aangelegd, de waterput verder uitgediept, gewassen zijn geplant. Het 
team en de studenten bezochten de boerderij in juli. De chiliplanten gaan 1 jaar mee met 2-3 oogsten. Het 
passiefruit zal pas na 1 jaar vruchten leveren, naar verwachting voor een periode van 5 jaar. Het project kan 
nog alle kanten op met de nodige onzekerheden maar we houden goede hoop op succes.

Eerste chilli peper oogst en drogingsproces...

Passiefruit planten groeien gestaag



Nieuwsbrief december 2022

8

Gewassen ter aanvulling van de voedsel-aankopen Child Support

Kinderen en leiding Child support tijdens 
bezoek aan de Tezo Roka farm
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Speciale donatie
Het team was erg dankbaar voor de donatie via een lokale onderneming, Seaforth Shipping Company. Met 
het geld heeft men een omheining voor de school gebouwd in plaats van prikkeldraad. Tevens heeft men 
een klein nieuw kantoor gecreëerd en het huidige kantoor wordt omgebouwd tot klaslokaal. Het idee is om 
hetzelfde systeem als Dorcas over te nemen en de gehele primaire opleiding te kunnen aanbieden. 

    

Een veilige kindvriendelijke omheining in de toekomst voor Child Support...
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Giften
Ook dit jaar mochten we van een vaste donateur weer het prachtige bedrag van Euro 3000 ontvangen. We 
hebben dit overgemaakt naar Dorcas, Nairobi om de eerste 4 klaslokalen af te kunnen werken.

Ook ontvingen we dit jaar weer Euro 3000 van Stichting Mundo Crastino Meliori. Deze Stichting is een 
trouwe donateur en we zijn hen erg dankbaar voor dit bedrag dat is gebruikt voor de bouw van de eerste 
klaslokalen. 
 
Van het Dirk Bosfonds, een andere trouwe donateur, mochten we zelfs Euro 5000 euro als gift ontvangen 
ten behoeve van de aanschaf van de graanmolen en als startkapitaal voor de winkel. Namens het team van 
Dorcas dank hiervoor!

Tot slot kregen we van een vaste donateur de opbrengst van een feestje ter waarde van 275 Euro 
gestort op onze rekening. Met het einde van het jaar in zicht zal dit voor onze traditionele kerst- en 
eindejaarbijdrage gereserveerd worden.

Een van onze studenten Mr Johnson Munyao  
studeert nu aan de Moi University
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Wij wensen u en uw familie hele 
fijne Kerstdagen & 

een Gelukkig en Gezond 2023

Klik of scan de QR code voor een gezongen  
kerstboodschap uit Kenia.

https://gelijkekansen.org/foto.html#tekeningen
https://gelijkekansen.org/foto.html#tekeningen
https://gelijkekansen.org/images/tekeningen%20brieven/2022-12%20video.mp4


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

Dank aan al onze trouwe donateurs en bedrijven


