
 

Renovaties  
Door de vele regens van de 
afgelopen tijd, moesten we 
verschillende daken gedeel-
telijk renoveren.  Bij het 
youths project werden de 
hutjes afgelopen maand  ook 
hersteld en werden deze 
opnieuw bepleisterd en 
herschilderd.     
 

Hip Hip Hip hoera! 
In de maand januari  vieren 
we de verjaardagen van: 
Margaret, Lilian, Millicent, 
Bahati en Abdallah  

Algemeen  

Kebene telt ondertussen 44 
kinderen tussen de leeftijd 
van 1 en 15 jaar.  Onze 
youthsgroep bestaat uit 7 
jongvolwassenen die steeds 
meer onafhankelijk worden. 
Via het support programma 
heeft Kebene nog  13 
individuen die een weg 
bewandelen gesteund door 
Kebene. De teller staat op 
64.  Zij worden door een 
team begeleid, bestaande uit 
20 lokale medewerkers 
met verschillende strek-
kingen en religies.  

Graduation Day 
Op zaterdag 4 november 
was het proclamatie in de 
verschillende scholen en een 
aantal kids studeerden af aan 
het lager onderwijs. Proficiat 
aan Jacklyne, Bakari en 
Leonard! We wensen hen nu 
al veel succes toe naar 
volgend jaar wanneer zij het 
secundaire onderwijs aan-
vangen. 
 
Ook heel wat kinderen uit 
Kebene gaan vanaf januari 
naar het eerste leerjaar, een 
spannend moment voor hen.  

Kebene Family! 

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

 

 

Beste 
Kebenianen, 
Jambo! 
 
Ook deze maand 
willen wij u graag 
informeren met een 
update vanuit Kenia. 
Veel lees- en kijk 

plezier. 
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Vakantie! 
Sinds begin novem-
ber is het voor 
iedereen vakantie. 
Gedurende twee 
v o l l e  m a a n d e n 
kunnen alle kinderen 
in Kenia genieten van 
ont-spanning.   

In Kebene zelf, voor-
zien we zoals elk jaar 
verschillende activi-
teiten.  Midden 
december orga-
niseren we naar 
traditionele gewoon-
te een familiebezoek 
gedurende twee 
weken en zal Kebene 
gesloten zijn.  De 
kinderen die geen 
opvang vinden of 
waarvan het risico te 
groot is, zullen 
opgevangen worden 
bij het youthsproject 
olv Auntie Milly en de 
nieuwe huismoeder 
Paulien. Ook het 
personeel geniet dan 
van een welverdiende 
vakantie zodat zij hun 
feestdagen ook met 
familie kunnen door-
brengen.   

Kebene Youths 
We zoeken steeds naar 
betere oplossingen om onze 
kinderen op een goede 
manier te herenigen met hun 
families en te re-integreren 
in de maatschappij.  Sinds 
kort hebben we een nieuwe 

huismoeder aangeworven 
specifiek om de jongeren te 
begeleiden en bij te staan. 
Vandaag wonen Carlos, 
Bakari, Leonard, Ian, Edwin, 
Ferdinand, Grace en Zabibu 

in het youthsproject. De 
jongeren kunnen tot de 
leeftijd van 18 jaar vertoeven 
in een van de zelfstandige 
woningen. 

Kebene Support 
Kebene reikt nog meer 
mogelijkheden aan, aan 
diegene die de leeftijd van 18 
jaar hebben bereikt.  Onze 
eerste intenties zijn echter 
om hen te re-integreren in 
de maatschappij of te 
herenigen met hun familie. 

Projecten 
Achter de schermen wordt 
er druk gewerkt aan een 
herziening van het beleid om 
de bepaalde projecten meer 
resultaat te geven.  Met 
steeds het belang en het 
welzijn van de kinderen op 
de eerste plaats. Anderzijds 
zal Kebene streven naar een 
duurzame aanpak en op 
termijn het zelfvoorzienend 
maken. De aandacht gaat 
naar de hervorming en  
werking van de workshops, 
de landbouwgrond en 
vrijwilligerswerk. 
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Datjes & weetjes 

 

 

THX2U 
-Onze dank aan 
Annemie voor haar 
bijdrage van €210 
voor de vernieuwing 
van de wasplaats.  
–Dank aan Nicky, 
Philip,  Kurt en Imani 
voor hun steun en 
bijdrage van €1000 
met de verkoop van 
snoepzakjes tvv 
Kebene.  
–Thx aan Onze-Lieve 
vrouwe-college te 
Antwerpen voor de 
sponsorloop tvv 
Kebene, zij schonken 
€1250.  
–Dank aan Veva en 
Robert voor hun 
bijdrage van €520 
door de verkoop van 
confituur en laven-
delzakjes tvv Kebene.  
 
Dank aan de vele 
anonieme giften die 
wij in ontvangst 
mochten nemen.  
-Veel dank  
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 “Namens alle kinderen van 
Kebene onze oprechte dank!“  

 
Pasci & Arianne   

Franciscus goes 

Kebene 
Al voor een derde keer op 
rij kwamen er leden van de 
St-Franciscus kerk op 
inleefreis naar Kebene.  Jaren 
zijn zij nauw betrokken met 
het Kebene project. Deze 
inleefreis was succesvol! We 
ontvingen een mooi sponsor 
bedrag en hebben dit naar 
gebruikelijke gewoonte goed 
besteed aan de noden van 
het moment.  

Bedankt Hanne, Els, Vera en 
Irene voor jullie steun en 
medewerking.    
 

Rotary Genk leden 

op bezoek 
Gedurende een week kregen 
we enkele leden van de 
Rotary Genk op bezoek in 
Kebene. Zij namen deel aan 
een inleefreis, een combi-
natie van een kennismaking 
met Kebene en het 
verkennen van het mooie 
Kenia.  Een druk programma 
werd succesvol afgerond.   
 
Onze dank aan Ludo, Jos, 
Stef, Guy, Mia en Jos voor 
hun bijdrage en medewer-
king ter plaatse.  

Nieuwe bus. 

Vorig jaar ontving Kebene 
een fantastische bijdrage van 

€8.000 van Rotary Genk.  
Deze gift was een voor-
schot voor de aankoop van 
een nieuwe bus voor 
Kebene.   
 
Afgelopen maand ontvingen 
we nog een bijkomend 

bedrag van €6.000  waar-
door we voldoende budget 
hadden voor de aankoop 
van een nieuwe Nissan 
Caravan.   

Contact 
info@kebene.com 

 

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) 

Vrijwilligers  
Tijdens de vakantieperiode 
in Kenia is het altijd fijn om 
op de steun van vrijwilligers 
te kunnen rekenen. Zij 
zorgen mee voor de 
verschillende activiteiten en 
maken het werk voor het 

personeel wat aangenamer. 

Meer info mbt vri j -
willigerswerk, mail ons:    
koen@kebene.com of  

linda.dv@kebene.com  

 

 

     

Onze dank aan Maai, Fien, 
Axelle, Mieke, Caroline, 
Nicky, Philip, Kurt en Imani, 
voor hun inzet en mede-
werking als vrijwilliger ter 

plaatse. 

Infoavond 
De volgende infoavond zal 
plaatsvinden op woensdag 
24 januari 2018. 
 (Jongeren-centrum Boucken
-borgh,  Bredabaan 559 te 
2170 Merksem).   
 
Op deze avond krijgt men 
meer toelichten en infor-
matie over Kebene en 
vrijwilligerswerk. Aanmelden 
via: koen@kebene.com of  
linda.dv@kebene.com      

 

Charity-

diner te 

Zierikzee 
Het jaarlijkse Charity Diner 
vond plaats en alweer 
mochten we daarvoor bij 
Omoda terecht. Een gezellig 
samenzijn met een heerlijk 
diner dat leidde tot een zeer 
geslaagde actie. Ook Kebene 
heeft een mooi deel van de 
opbrengst ontvangen. Met 
veel dank aan allen die 
bijgedragen hebben aan deze 
avond. Een aantal weken 
later ontvingen we trouwe 
deelnemers van het Charity 
Diner bij ons project ter 
plaatse,  deze betrokkenheid 

wordt erg gewaardeerd.  

VERSLAG  


