
 

De begeleiding vanuit 
Kebene, het vertrouwen en 
de samenwerking lopen 
steeds beter. Het was 
zoeken naar een goede 
balans om hen stapgewijs te 
sturen naar een wereld 
buiten Kebene, waar ze zich 
verder kunnen ontplooien.   

Hip Hip Hip hoera! 
In de maand september 
waren   Erick, Hassan, 
Mesiya, John, Zabibu, Faith 
en Hidaya jarig! In oktober is 
het de beurt aan Mwanaisha, 
Asha, Steve en Abdallah. 
Happy Birthday ! 

Algemeen  

In de maand augustus 
konden al onze kinderen 
genieten van een welver-
diende vakantie.  In Kebene 
hadden we voor elk wat 
wils. Vele activiteiten vonden 
plaats om hen te kunnen 
vermaken. Vaak kwam sport 
en spel aan bod. Een 
muziekworkshop gedurende 
een ganse week waarin een 
mix van twee culturen elkaar 
ontmoeten in dans & muziek 
was succesvol. En er werden 
zoals traditioneel ook wat 
studiemomenten voorzien. 
 
Eind augustus werden de 
schoolpoorten weer ge-
opend voor de aanvang van 
de laatste termijn en die 
loopt tot begin november. 
Spannende momenten voor 
sommige kinderen die dan 
afstuderen of naar secun-
daire school zullen gaan.   

Kebene Youths & 
Support 
Ook zij genoten van hun 
vakantiemoment. Onder-
tussen breken er spannende 
tijden aan voor sommigen 
die afstuderen, alweer een 
mijl-paal.  
 
Er werd veel aandacht 
besteed aan onderlinge 
gesprekken, waarin hun 
ervaringen en  toekomst-
visies werden gedeeld. Op 
die manier leren ze van 
elkaar en dat is mooi om 
zien hoe zij aan elkaar 
gehecht zijn.  

Kebene Family! 

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

 

 

Jambo! 
Beste 
Kebenianen,  
Met veel genoegen 
geven wij weer een 
overzicht van de 
laatste nieuwtjes in en 
rond Kebene! Veel 
lees- en kijk- plezier. 
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Waarom kiezen 
voor KEBENE? 
In Kenia is veel hulp 
nodig. Kinderen heb-
ben recht op een 
toekomst! De 
mogelijkheid om 
onderwijs te volgen 
doorbreekt de 
vicieuze cirkel van de 
allerarmsten: zonder 
geld geen onderwijs, 
zonder onderwijs zo 
goed als geen kans 
op werk. Onderwijs 
biedt kansen, niet 
alleen voor het kind, 
maar ook voor zijn 
of haar familie.  We 
zijn ervan overtuigd 
dat een gedegen 
opvoeding met 
duidelijke regels en 
goede schoolresul-
taten zorgt dat 
kinderen een eerlijke 
kans krijgen op een 

goede toekomst.   

Elke cent kan 
verantwoord wor-
den, een zorgvuldig 
en verantwoordelijk 
financieel beleid 
betekent dat iedere 
euro te herleiden is, 
of het nu gaat om 
schooluniformen of 
om het bekostigen 
van medische zorg: 
een transparante 
boekhouding wordt 
bijgehouden om de 
bestedingen van de 
gelden overzichtelijk 
te maken voor de 
sponsoren. Kleine 
stappen met goede 
resultaten. Een 

verschil... 

Baby Care  
Begin september werden de 

bouwplannen opgemaakt en 

konden we starten met de 

eerste werken. Twee klas-

lokalen, een sanitaire ruimte 

en de verdere uitbouw van 

de visie mbt het Baby Care 

Project krijgen alle aandacht 

de komende weken. We 

voorzien een tweede fase 

eind oktober te starten. 

Een opvang voor (jonge) 

moeders die in nood zijn, 

waarbij we zowel kind als 

moeder kunnen bijstaan, is 

en blijft het hoofddoel van 

deze opzet. Daarnaast komt 

een dagopvang voor kleuters 

die op ludieke manier een 

eerste educatieve vorming 

krijgen. We zoeken nog 

steeds financiële steun, 

specifiek om het ganse 

project te kunnen opstarten!    

Naaiatelier 
Afgelopen weken werden er 
nog verschillende wijnzakjes 
gemaakt die voor de grote 
Kebene actie zullen gebruikt 
worden. We denken nu al 
aan een opdracht die voor 
de kerstperiode kan dienen 
en blijven verder zoeken 
naar leuke ideeën die in 
Kenia geproduceerd kunnen 
worden.   
  

Moestuin 
Weer heel wat maïs 
ontvingen we vanuit onze 
moestuin. De kippen, geiten 
en koeien stellen het goed. 
Onlangs werd er nog een 
kamp voor de grote meisjes 
gehouden, die dat konden 
appreciëren en weer een 
ervaring rijker zijn.     
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Bezoek Kebene 

 

 
THNX2U 
Dank voor de vele 
giften en warme 
bijdragen aan het 
Kebene project! 
 
 
 
Veel dank aan:   
Er werden ook veel 
acties en evenementen 
gehouden tvv Kebene. 
Onze dank aan alle 
helpende handen en de 
giften. De Protestantse 
Gemeente Kats-Kort-
gene verblijdde ons 
met hun jaarlijkse gift, 
bedankt voor jullie 
trouw aan Kebene! 
Dank voor de bijdrage 
van KORA bvba. We 
ontvingen een mooie 
gift van Carine en 
Nathalie, zij deden 
mee aan de doden-
tocht en werden 
gesponsord. Proficiat 
en een grote dank je 
wel. Via wereldmissie 
hulp kregen we ook 
een mooie bijdrage ter 
ondersteuning tvv het 
nieuwe baby care 
project.  Dank aan de 
gemeente Stabroek 
voor hun bijdrage en 
subsidies voor ont-
wikkelingshulp.  
 
Bovendien ontvingen 
we een aantal losse 
giften. De Kebene 
Familie is heel blij met 
elke vorm van steun. 
THNX aan Jozef 
Nevens, Magda Van 
Dormael,  Arlette 
Knoops, Rita Smets, 
Vrancxk - Gryp en 
Sien Martens. Sinds 
juni 2016 ging er geen 
week voorbij of Rob 
en Erie schonken een 
gift aan Kebene, door 
hun initiatieven steun-
en zij goede doelen 
waar Kebene ook in 
mee mocht delen. Wij 
willen hen daar heel 
veel dank voor zeggen, 
want wat een bij-
zonder mooi bedrag is 
daar in totaal mee 
opgebracht! Ook daar-
door kregen wij de 
mogelijkheid om de 
kinderen in Kebene 
van goede zorg te 
voorzien. 
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Verslag Bilzen tot 

Noordkaap 

In juni fietsten Raf, Peter en 

Raf naar de Noordkaap 

vanuit het Noorse Bergen. 

Goed voor zo’n 2.600 
kilometer. Twintig dagen, 

2.600 kilometer en meer dan 

25.000 hoogtemeters. Dat is 

de eindbalans van de tocht 

naar de Noordkaap die de 3 

fietsers en hun begeleiders  

afgelopen juni ondernamen. 

En daar komt nu dus nog een 

mooi bedrag tvv Kebene bij! 

Dankzij de giften van zowel 

particulieren als bedrijven 

konden zij een mooi bedrag 

schenken aan Kebene, 

specifiek voor het nieuwe 

Baby Care project. Zij 

hadden nooit verwacht dat 

ze dat zouden halen. Maar 

zijn wel apetrots dat het 

gelukt is.  De fietstocht was 

door het behalen van het 

einddoel – de mythische 

Noordkaap – al een succes. 

Maar het prachtige bedrag 

dat we ontvingen is de zoete 

kers op de taart.  

Contact info@kebene.com 

 

Inleefreizen 
Afgelopen maanden konden 
we rekenen op verschillende 
vrijwilligers ter plaatse.  We 
willen Olivia, Leen, Roos, 
Lars, Kaat en kids, Sophie, 
Nancy, Dries, Liese, Martha 
en Ann dan ook bedanken 
voor hun medewerking en 
inzet in Kebene. 
 
Ook veel dank aan Luc, Paul, 
Roel, Christophe, Pieter-jan, 
Inne en Maartje. Zij hebben 
gedurende een week een 
muziekworkshop gehouden 
in Kebene. Veel dank aan 
“Muzikanten zonder vakan-
tie” voor de muzikale noot 
die zij in Kebene brachten. 

Infoavond 
Wil jij ook vrijwilligerswerk 
in het buitenland gaan doen? 
Op zo’n infomoment krijgen 
de bezoekers tevens de kans 
om vragen te stelllen en dat 
alles in combinatie met 
sfeerbeelden en een gezellig 
samenzijn. Iedereen is 
welkom op onze bijeen-
komsten! Er kan kennis 
worden gemaakt met de 
mensen achter Kebene.  

Arianne verlaat 

Kebene 
Vanaf december 2018 zal 
Arianne haar functie als 
bestuurder stopzetten we-
gens persoonlijke redenen.  
Momenteel wordt alles in 
werking gesteld om de 
overgang van de stichting zo 
vlot mogelijk te laten 
verlopen. Ondanks deze 
verandering blijven Pasci en 
Arianne verbonden door de 
liefde aan Kebene. Wij ho-
pen dat haar keuze geres-
pecteerd zal worden en 
staan open voor verdere 
vragen hier rondom.  
 
Groetjes Kebene Team! 
Arianne en Pasci 

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) 

 

 

Interesse inleefreis: http://

kebene.com/aanvraag-

Kom in Actie! 
Het is heel simpel. Je kan 
ons project op verschillende 
manieren en momenten 
steunen, zoals jij het wil en 
zoals het voor jou past. Het 
blijft belangrijk om Kebene 
te promoten en daarvoor 
hebben we jullie steun nodig.  
Het maakt een groot 
verschil waardoor we nog 
meer kunnen betekenen 
voor de kinderen van 
Kebene. Contacteer ons met 
suggesties of ideeën!    

https://www.facebook.com/nathalie.seynhaeve?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCW5G05xW3IAe51KXl9vp0-6CMCd5bRUsb8RHAfUMzD7--eKokzvfZJ4OLO16nru-2E2_lLG-UGmQnohz_VxhnPTpXHfbTNYi37XUI8j3oC-vXBHF7lf1Rak_3G2tXE2eAt8Nbd4OZMlYemXjtR_0uuqM02xioW2SsqVni_Nk3iVkYuY1lCGQ&
https://www.facebook.com/nathalie.seynhaeve?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCW5G05xW3IAe51KXl9vp0-6CMCd5bRUsb8RHAfUMzD7--eKokzvfZJ4OLO16nru-2E2_lLG-UGmQnohz_VxhnPTpXHfbTNYi37XUI8j3oC-vXBHF7lf1Rak_3G2tXE2eAt8Nbd4OZMlYemXjtR_0uuqM02xioW2SsqVni_Nk3iVkYuY1lCGQ&
https://www.facebook.com/nathalie.seynhaeve?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCW5G05xW3IAe51KXl9vp0-6CMCd5bRUsb8RHAfUMzD7--eKokzvfZJ4OLO16nru-2E2_lLG-UGmQnohz_VxhnPTpXHfbTNYi37XUI8j3oC-vXBHF7lf1Rak_3G2tXE2eAt8Nbd4OZMlYemXjtR_0uuqM02xioW2SsqVni_Nk3iVkYuY1lCGQ&

