
 

Face-lift  speeltuin  
Via onze gasten en 
vrijwilligers ter plaatse, kon-
den we rekenen op heel wat 
hulp om de speeltuin weer 
op te waarderen.  Onze 
speeltuin kent veel succes bij 
de kleinste  kinderen van 
Kebene, daar kunnen zij zich 
alle dagen vermaken en 
ontspannen.  
 

Hip Hip Hip hoera! 
In de maand maart waren 
Elizabeth, Celistine en Dan 
jarig. We vieren in april de 
verjaardagen van: Leonard, 
Bakari en Obama! Meestal 
zingen de kinderen een liedje 
bij een jarige.   

Algemeen  

De eerste termijn op school 
loopt op haar einde. Eind 
maart vinden de tussentijdse 
examens plaats om nadien te 
kunnen genieten van een 
volledige maand ontspanning, 
tijdend de vakantieperiode 
die start begin april. De 
samenwerking met de basis-
school “Masaai Corner 
Academy” verloopt ook heel 
vlot. De nieuwe kinderen in 
Kebene hebben ondertussen 
hun weg gevonden en zijn 
zich nog verder aan het 
aanpassen, met de steun van 
het personeel en de be-

zorgdheid van alle andere 
kinderen. Het is dan ook een 
hele gebeurtennis om mee 
opgenomen te worden in 
zo’n groot gezin.  
 
Afgelopen maand hebben we 
sterk ingezet op de veiligheid 
in en rond Kebene.  We 
werken samen met het 
security bedrijf G4S en 
hebben lokale mensen in 
dienst die mee zorgen voor 
de veiligheid in het alge-
meen. Dit doen we ook 
voor onze nevenprojecten, 
zodat iedereen zich thuis kan 
voelen in een warme & 
veilige omgeving. 

Kebene Family! 

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

 

 

Beste 
Kebenianen, 
Jambo! 
Elke twee maanden 
willen wij u graag 
informeren met een 
update vanuit Kenia. 
Veel lees- en kijk- 
plezier. 
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Baby Care! 
Nieuw 
project… 

Kinderen in nood 
opvangen is een nobel 
doel, maar zorgen dat 
kinderen niet opge-
vangen hoeven te 
worden, gaat toch 
nog een stap verder. 
In Kenia komen jonge 
vrouwen zowel so-
ciaal als economisch 
in de problemen wan-
neer zij op jonge 
leeftijd zwanger ge-
raken. Mannen laten 
hen dan vaak in de 
steek. Families ver-
stoten hen omdat een 
minderjarige alleen-
staande moeder so-
ciaal niet aanvaard 
wordt. Door de zorg 
voor hun kind ver-
liezen alleenstaande 
jonge moeders vaak 
hun werk. Voor hen 
zit er dan niets anders 
op dan hun kind af te 
staan. Hoe hard ze dit 
ook vinden.  Aange-
zien ons Kebene nu al 
enkele jaren op goed 
geïntegreerde manier 
in Kenya werkt, 
denken wij gereed te 
zijn om een stap 
verder te zetten en te 
pogen een grotere 
impact te verlenen 
door het afstaan van 
jonge kinderen te 
voorkomen via een 
bijkomende werking. 
Hiervoor willen wij 
het concept van een 
‘BABY CARE’ imple-
menteren.  
 
Wordt vervolgd! 

Kebene Youths 
Met onze jongvolwassenen 
gaat het ook goed. Dit 
belangrijk project is een 
overgangsfase naar hun 
onafhankelijk leven na Ke-
bene. In het youths project 
voorzien we ondersteuning 
& begeleiding om steeds 
meer zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid te dra-
gen. Momenteel verblijven er 
Grace, Sylvia, Zabibu, Ian, 
Ferdinand, Leonard, Carlos, 
Bakari en Edwin.  
 

Kebene Support 
Voor de jongvolwassenen 
die nog steun genieten via 
Kebene support, is onze 
eerste intentie echter om 
hen te reintegreren in de 

maatschappij of te herenigen 
met hun familie. In bepaalde 
gevallen is dat niet mogelijk 
en zoeken wij naar een 
haalbare oplossing en blijven 
wij hen steunen en bege-
leiden ipv een zelfstandig 
leven buiten Kebene. 

Naaiatelier 

In onze workshop naaiatelier 
hebben onze drie naaisters  
heel wat werk afgerond bij 
het maken van verschillende 
gagdets. In de vakantiemaand 
kunnen ook enkele kinderen 

vanuit Kebene deelnemen 
aan een workout hobbyshop 
om op spelende manier 
meer ervaring op te doen.  

Moestuin 

Op de landbouwgrond heeft 
onze nieuwe boer en zijn 
medewerker goed werk ge-
leverd. Het irrigatiesysteem 
werd herbekeken en aange-
past. We bouwen nieuwe 
verblijven voor onze geiten, 
koeien en kippen, een 
voorzorgmaatregel voor het 
komende regenseizoen.    
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Datjes & weetjes 

 

 
 

THNX2U 
 
Samen maken we een 
verschil! Veel dank 
voor alle steun… 
 
 
 
Dank aan de studen-
ten en leerkrachten 
van de  basis en 
secundaire scholen 
voor hun acties tvv 
Kebene. Heilige Fa-
milie te Schoten, 
Virgo Sapiens te 
Londerzeel, Mater 
Salavatris te Kapel-
len, Atheneum te 
Sint Truiden, Rhizo 
te Kortrijk, St Cathe-
rina te Stabroek en 
GV  Opglabbeek. 
 
Veel dank aan 
Femma Opglabbeek 
voor de bloemen-
verkoop met als 
opbrengst € 500. We 
ontvingen een mooi 
bedrag van € 785 van 
de kaas & wijnavond 
te Merksem. Het 
team van het eet-
festijn te Lennik voor 
hun bijdrage van € 
2460. Dank aan 
KVBA te Merksem 
voor hun bijdrage 
van 500 € met de 
v e r k o o p  v a n 
ontbijtmanden! Joris 
voor het piano-
concert tvv Kebene 
met een opbrengst 
van € 260.  Dank aan 
het ganse team van 
Head-Up voor hun 
inzet bij de winter 
BBQ goed voor een 
opbrengst van €  
1043. Dank aan 
schoenenketen Torfs 
voor hun goed hart 
en steun van € 1000. 
 
Veel dank voor de 
losse giften van Bvba 
Drs Adriaenssens,  
Body Business bvba, 
Lynn Ceulemans, De 
Winter Louis,  Agnes 
Capriau, Parthoens-
Staeren, … 
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Van Bilzen naar de 

Noordkaap 
In juni zullen enkele gemoti-
veerde benen een tocht van 
zon 2600km fietsen voor 
Kebene van Bilzen naar de 
Noordkaap.   
 
Wil jij ons steunen en zo 
‘Kebene Baby Care’ mee uit 
de  Ken i a an se  g rond 
stampen? Maak dan een 
bedrag over op ons 
rekeningnummer BE78 7795 
9305 3586 met vermelding 
van NOORDKAAP en je 
rijksregisternummer 
  
https : / /b i lzennorthcape . 
wordpress.com/ 
 

Vollg ons ook op Facebook 
(van Bi lzen naar de 
Noordkaap) of Instagram 
(bilzen_northcape). 
 

Team Kenia 
Sinds kort hebben wij 
afscheid genomen van Anna 
& Ruth (housestewardessen 
bij de lodges & Cottages), 
Eunice, Mary en Mwanajuma  
(huismoeders bij Kebene). 
Wij wensen hun alle succes 
in hen verdere leven.   

Sinds begin februari kunnen 
we rekenen op twee gemo-
tiveerde studenten Eline en 
Amber van Thomas More. 
Zij onderzoeken de huidige 
voedingsgewoonten die 
onze kinderen krijgen.  
 
Onze dank aan Manon, Stijn, 
Laura, Elisa, Imara, Carine, 
Michel, Amber, Eline, Koen 
en Caroline voor hun inzet 
en medewerking afgelopen 
maand! Ook leden van 
Stichting Vrouwen voor 
Vrouwen bezochten onze 
projecten. Al jaren mogen 
we op hun vaste sponsoring 
rekenen. Bedankt daarvoor.  

Contact info@kebene.com 

 

Events! 
Hopelijk zien we jou ook 
tijdens één van onze volgen-
de events? 
12/05/’18: BBQ “van Bilzen 
tot de Noordkaap” te 
Schoonbeek (Bel). 
12/05/’18: Voorjaarsmarkt 
te Nieuwerkerk (Nld)-
27/05/’18: Concert te 
Antwerpen (Bel) 
 

Infoavond 
De volgende infoavond zal 
plaatsvinden op woensdag 
6 juni‘18.  
Tijdens deze bijeenkomst 
krijgt men meer informatie 
over Kebene en de ver-
schillende inleefreizen. Dit 
met sfeerbeelden en gezellig 
samenzijn.  

Vrijwilligers 

Vrijwilligers die deelnemen 
aan een inleefreis kunnen ter 
plaatse een mooie ervaring 
opdoen terwijl de steun en 
inzet voor Kebene een 
meerwaarde kan zi jn.  
Interesse: http://kebene.com/
aanvraag-vrijwilligerswerk/ 

Nieuwsbrief & 

website 
Vanaf dit jaar zal er twee-
maandelijks een nieuwsbrief 
gepubliceerd worden.  Via 
onze website kan je wel 
sneller en efficiënt op de 
hoogte gehouden worden 
via onze berichten. Via  de 
sociale media, specifiek onze 
facebookpagina, blijven we 
inspelen op de momenten 
van de week.  https://
www.facebook.com/kebene-
childrenshome/ 
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KvK-nummer 
20140176 
 
Bankrekening:  
NL18 RABO  
0144 0665 56 

Arianne Dorst  
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http://kebene.com/events/ 


