
 

Het nieuwe personeel is 
ondertussen ingewerkt en is 
goed op elkaar afgesteld.  
Vaak gaat er een periode 
over alvorens een eerste 
evaluatie kan worden opge-
maakt.  
 
Kebene heeft in al die jaren 
heel wat ervaring kunnen 
opbouwen en dat maakt dat 
er beter en sneller kan 
worden ingespeeld op 
problematieken en noden 
ter plaatse. We blijven de 
kinderen centraal stellen met 
als doel hen een veilige, 
gezonde en warme thuis te 
bieden. 

Algemeen  
Gedurende de maand april 
kon iedereen zich ontspan-
nen tijdens de vakantie-
maand. Er werden verschil-
lende activiteiten gehouden 
om iedereen te vermaken.  
De face-lift die de speeltuin 
onderging, werd goed ont-
haald door de kleinsten uit 
Kebene. De grotere jong-
eren konden zich uitleven op 
het volley-balveld en aan de 
ping-pong tafel die onlangs 
werd geplaatst.    
 
De tweede termijn op 
school zal tot begin augustus 
duren, ergens midden juni 
hebben de kinderen nog een 
tussentijdse vakantieperiode  
gedurende een week. Met  
de nieuwe kids, die onlangs 
in Kebene werden opge-
vangen, gaat het goed, ze 
voelen zich thuis. 

Hip Hip Hip hoera! 
In de maand mei hebben we 
net zoals andere jaren heel 
wat jarigen: Somba, Emma-
nuel, Riziki, Margaret, 
Roselyne, Ibrahim, Farida, 
Yasir, Dorcas, Jacklyne, 
Modi,  Kazungu en Elijah. In 
juni zijn Mbodze, Dorcas, 
Daudi en Stacy jarig! Meestal 
zingen de kinderen een liedje 
bij een jarige of worden de 
kinderen nat gemaakt, een 
traditionele manier om een 
jarige in de kijker te zetten.  
Er werden voor alle jarigen 
lekkere cup cakes gemaakt 
en iedereen kon het smaken. 

Kebene Family! 

W W W . K E B E N E . C O M  

 

 

Beste 
Kebenianen, 
Jambo! 
Het is weer zover. 
Graag willen wij u 
informeren met een 
update vanuit Kenia. 
Veel lees- en kijk- 
plezier. 
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Naaiatelier 
Er werd goed werk 
geleverd in het 
naaiatelier.  Het gaat 
vaak om reparaties 
van kleding, maken 
van uniformen of de 
productie van gad-
gets.  We ontvingen 
ook een donatie van 
Singer Belgium voor 
een overlock ma-
chine. Dit helpt ons 
om de kwaliteit te 
verhogen.   
 
Moestuin 
Het regenseizoen is 
begonnen en dat is 
een opluchting voor 
heel wat landouw-
ers.  Wij zullen ook 
gebruik maken van 
de regenval om een 
mooie oogst te 
krijgen.  Er werden 
heel wat kippen aan-
geschaft en twee 
eenden.  
 
Baby Care! Nieuw 
project… 
Ondertussen zijn de 
eerste gesprekken 
goed verlopen met 
verschillende partijen 
en lokale mede-
werkers. De ko-
mende maanden zal 
een stukje grond 
worden gezocht en 
verder onderzoek 
gebeuren naar de 
interne werking van 
de Baby Care in het 
algemeen.  
 
Wordt vervolgd! 

Kebene Youths 

In de eerste jaren was het  
een zoektocht naar de beste  
structuur en opbouw in het 
youths project. Belangrijk is 
om de stap tussen Kebene 
en een zelfstandig leven na 
Kebene, vlotter te laten 
verlopen en de kinderen 
daarop goed te kunnen 
voorbereiden. In die over-
gangsfase, naar hun onaf-
hankelijk leven na Kebene, 
zetten we in op heel wat 
factoren die hen kunnen 
helpen in een zelfstandig 

leven. Met voldoende 
aandacht naar hun gewoon-
tes, cultuur en religies.  Dit 
jaar nog zal Desmond ook 
naar het youths project 
verhuizen.  
 
Kebene Support 
Via Kebene Support doen 
we meer dan alleen maar 
tijdelijk opvang van kinderen 
en maken we het onszelf 
niet altijd gemakkelijk, toch 
is er nood aan verdere 
ondersteuning! 
 
Onze intentie is om de 
jongeren te reintegreren in 
de maatschappij of te 
herenigen met hun familie 
waar zij een onafhankelijk 
leven kunnen opbouwen. Dit 
is afhankelijk van verschil-

lende factoren die intern 
goed worden onderzocht en 
onderbouwd.  
 
Momenteel genieten heel 
wat jongeren ondersteuning 
en gelijkertijd laten we ze 
steeds meer en meer los.  
 
Eind dit jaar zullen enkele 
jongeren (Edwin, Ian, Ferdi-
nand, Zabibu en Grace)  de 
leeftijd van 18 jaar bereiken 
en overstappen naar het 
support programma, waarin 
ze hun actieplan kunnen 
afwerken.  
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Datjes & weetjes 

 

 
 

THNX2U 
Dank voor de vele 
giften en warme 
bijdrage aan het 
Kebene project! 
 
 
 
Van Bilzen naar 
Noordkaap 
Aan alle deelnemers  
voor de actie “fietsen 
naar de Noordkaap” 
en de giften die 
Kebene daarvoor 
mocht in ontvangst 
nemen. Bedankt! We 
wensen het team dan 
ook veel succes 
tijdens hun uitda-
ging.   Ter plaatse zal 
een 2600-tal Km 
gefietst worden met 
Noordkaap als eind-
bestemming.   
 
Veel dank aan:   LS 
Virgo Sapiens Inst. 
voor hun bijzondere 
inzet en een fantas-
tische bijdrage van 
€7231,88.  Dank aan 
Rhizo Kortrijk  voor 
hun sober maal en 
gift van €1300.  
Bartholomeus Merk-
sem voor hun bij-
drage van €355.  
Davidsfonds afdeling 
Kermt voor hun 
steun van €990.   Op 
12 mei werd in 
Nieuwerkerk een 
voorjaarsmarkt ge-
houden  met een 
mooie opbrengst van 
€1141,20.  Solida-
riteits restaurant 
Stabroek voor een 
bijdrage van €200. 
Vastenactie Catha-
rina school te 
Stabroek voor hun 
inzet en bijdrage van 
€700. Tijdens het 
verjaardagsfeest van 
Mike, werden er 
geen geschenken ge-
vraagd maar een 
bijdrage voor Ke-
bene, een heel mooi 
gebaar en goed voor 
€840.   
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Head-Up 
Sinds eind vorig jaar kan 
Kebene rekenen op de steun 
van Head-Up. Zij orga-
niseren geregeld acties tvv 
Kebene. Carine en Nathalie 
gaan in augustus zelfs 
deelnemen aan de doden-
tocht tvv Kebene. We 
wensen hun veel succes!  
Met hun spinningsmarathon 
actie, kon Kebene een 
bedrag van €651 in ont-
vangst nemen, veel dank… 

Omoda  
Wij zijn erg dankbaar voor 
de trouwe samenwerking 
met schoenwinkel Omoda. 
In het aankomende zomer-
seizoen vinden we weer 
handgemaakte en kleurrijke 
slippers uit Kenia in hun 
winkels en online! Dit 
allemaal ten voordele voor 
Kebene. 
 
 

www.omoda.nl   
 
De opbrengst van het 
seizoen 2017 bedroeg liefst  
€3.000. Uit naam van de 
ganse Kebene Familie onze 
hartelijke dank! 

Inleefreizen 
Onze dank aan Ann, Mar-
griet, Nancy, Antje en Sara 
voor hun medewerking ter 
plaatse! 
Interesse: http://
kebene.com/aanvraag-
vrijwilligerswerk/ 

Op 27 april werd in Kebene 
de Nederlandse Koningsdag 
gevierd. Daarvoor konden 
we rekenen op Margriet en 
Nancy die een mooie dag 
ervan hebben gemaakt. 
Dank voor jullie inzet en 
bijdrage.   

Contact info@kebene.com 
 

Events! 
Hopelijk zien we jou ook 
tijdens één van onze volgen-
de events?  KEBENE leeft 
van inkomsten uit België 
& Nederland. Elk jaar 
voldoende werkgeld bij 
elkaar sprokkelen, is uiter-
aard onmisbaar om de 
werking van het KEBENE 
project hoogstaand te hou-
den.   

Het is niet altijd even 
evident en daarom willen we 
graag iedereen aanmoedigen 
om zich in te zetten voor 
KEBENE! 

Infoavond 
De volgende infoavond zal 
plaatsvinden op woe. 6 
juni’18 om 19u30 te 
Merksem en op vrij. 14 
sept.’18 om 19u te 
Oudsbergen! 
 
Tijdens deze bijeenkomst 
krijgt men meer informatie 
over Kebene en de ver-
schillende inleefreizen. Er 
kan kennis worden gemaakt 
met de mensen achter 
Kebene. Op zo’n info-
moment krijgen de be-
zoekers tevens de kans om 
vragen te stelllen en dat alles 
in combinatie met sfeer-
beelden en een gezellig 
samenzijn.  
Iedereen is welkom op onze 
bijeenkomsten! 

Team Kenia 
Arianne en Pasci staan aan 
het hoofd van Kebene sinds 
de beginperiode en het 
ontstaan van het project. Zij 
worden al die jaren  ge-
steund en gedragen door 
hun team, vele sponsors, 
vrienden en familie.  Dank 
voor die warme en oprechte 
steun, betrokkenheid en 
voor het onvoorwaardelijke 
vertrouwen. Asante sana... 

Andere  

VZW  
KEBENE  
BELGIE 
Deurnestraat 121 
2640 Mortsel 
Ondernemingsnummer 
0897.314.930 
 
Rekeningnummer:  
BE78 7795 9305 3586  
Pasci Princen  
(+32 497 847873) 
 
 
 

STICHTING 
KEBENE  
NEDERLAND 
‘s Heer Lauwendorp 11- 
4301 RA Zierikzee 
KvK-nummer 
20140176 
 
Bankrekening:  
NL18 RABO  
0144 0665 56 
Arianne Dorst  

(+31 6 12630244) 
 
 

http://kebene.com/events/ 


