
 

vrijwilligerswerk in en rond 
Kebene, discussie sessies, 
workshops, muziek, dans, 
drama, ect 

Hip Hip Hip hoera! 
In de maand december zijn   
Bidala, Hamisi, Omondi, John 
en Christine jarig! In januari 
is het de beurt aan Mercy, 
Lilian, Bahati, Emily, Halima 
en Abdallah. Happy Birth-
day ! 

Algemeen  

Op traditionele manier werd 
het einde van het schooljaar 
afgesloten. Alweer voor Ke-
bene een succes want ieder-
een mag weer een jaartje 
hoger en een bijzonder mo-
ment voor sommigen want  
zij studeerden ook af.  Profi-
ciat aan heel de Kebene fa-
milie, tijd voor ontspanning! 
 
Sinds begin november kun-
nen alle kinderen in Kenia 
genieten van hun vakantie, 
de schoolpoorten gaan begin 
januari weer open voor het 
nieuwe schooljaar.  En dat 
het vakantie is, weten ze 
maar al te goed. ‘S morgens 
wat langer slapen en tijd 
voor sport en spel, afwisse-
lend met de bestaande activi-
teiten.  Het is druk in Ke-
bene en vooral een blij 
weerzien met de kinderen 
die op boarding school za-

ten. Zij zijn ook terug ten 
Huize Kebene en hebben 
heel wat te vertellen. 

 

Kebene Youths & 
Support 
Onze jongeren zullen tijdens 
deze lange vakantie extra 
begeleiding en steun krijgen.  
Ogam, onze nieuwe aan-
winst, zal verschillende initia-
tieven nemen, op maat van 
de jongeren om hen te bege-
leiden in hun verdere ont-
wikkelingen. Onze jongeren 
krijgen een kans om actief 
deel te nemen aan kampen, 

Kebene Family! 

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

 

 

Beste Kebenia-
nen,  
In deze nieuwsbrief 
weer heel wat weet-
jes over Kebene.  
Veel lees- en kijk- 
plezier. Een volgende 
nieuwsbrief komt er 
eind januari aan. 
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Stuur een KERST 
wens naar Ke-
bene… 
 

Je kan je er wellicht 

iets bij voorstellen.  

Persoonlijke post 

voor de kinderen 

word steeds warm 

onthaald.  Een kerst-

wens of  een bood-

schap van hun spon-

sor, hoe fijn zou dat 

niet zijn? 

Het hoeft niet altijd 

een pakje te zijn of 

iets van dergelijke 

waarde.  Wij zijn nu 

al in afwachting en 

dankbaar om een 

simpel kaartje in ont-

vangst te kunnen 

nemen.   

Stuur een kaartje of 

een brief… zowel 
vanuit België als Ne-

derland kan dit ver-

stuurd worden naar: 

VZW Kebene Belgie 

Deurnestraat 121, 

2640 Mortsel  

Op die manier zullen 

we eind december 

alle post ook per-

soonlijk afgeven in 

Kebene.   

 

Afscheid van  
Arianne  
Sinds de oprichting van Ke-
bene tot nu heeft Kebene 
een hele ontwikkeling door-
gemaakt en is het uitge-
groeid tot een groot, goed 
draaiend project.  Zowel 
Pasci als Arianne zijn daarin 
gegroeid, ontwikkeld en ge-
vormd. Arianne zelf is al 
sinds vorig jaar, steeds meer 
tot de ontdekking gekomen 
dat zij deze grootte van het 
project niet meer verder kan 
dragen. Ze heeft veel moeite 
met het leiden van de ver-
schillende projecten, de pro-
fessionalisering die nodig is, 
de omgang met alle spon-
sors, vrijwilligers en belang-
stellenden.  

Haar grenzen werden ver 
overschreden en kan haar 
zelf niet meer terugvinden in 
het project.  Natuurlijk heb-
ben zij het afgelopen jaar 
geprobeerd om het anders 
in te vullen zodat zij het wel 
aan zou kunnen maar ook 
dat heeft voor haar niet ge-
holpen. Daarom heeft zij de 
beslissing genomen zich te-
rug te trekken uit het pro-
ject. 

Het project, de nevenpro-
jecten en nieuw opkomende 
projecten hebben ruimte 
nodig om te ontwikkelen en 
daar kan Arianne zich niet 
meer achter zetten.  Dat is 
een zwaar en moeilijk besluit 
maar ondanks dat, zal zij 
zeker Kebene blijven steu-
nen wat in haar mogelijkheid 
valt want het is een mooi 
doel en de kinderen verdie-
nen alle steun. Alleen zal zij 
haar functie als bestuurder 
neerleggen en de leiding 
volledig uit handen geven. 
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THNX2U 
Dank voor de vele 
giften en warme bij-
dragen aan het Ke-
bene project! 
 
 
 
Bijzondere dank aan:  
heel de organisatie en 
betrokkenen van de 
Barrelrun! Vanuit 
zeeland doorheen 
België, die gehouden 
is tvv Kebene. zij heb-
ben een bedrag van 
€15.000,- opgehaald 
voor Kebene. 
 
Veel dank aan:   
Dank voor de gulle 
bijdragen aan het Ke-
bene project. We 
ontvingen een mooie 
gift van Lieven Delva, 
Vera Huybrechts, Ma-
ria Sienkiwicz,  Magda 
Van Dormael, Kelsey 
Souwens, De Anias 
Cleene, Lena Fokker, 
Hanne De Belie, fami-
lie Van Hove - Devin, 
Familie Arendse naar 
aanleiding van hun 50-
jarig huwelijk, Familie 
Luijk, Ignace Global 
Support. Stichting 
Sambo voor hun 
sponsoring van de 
daken. Kerk Linked 
voor hun donatie. De 
k indernevendienst 
Nieuwe Kerk te Ede 
voor hun spaaractie 
en aan Eric en Anja 
van de dansschool van 
der putten  voor hun 
bijdrage aan het pro-
ject. 
  
Baby Care, Update  
De werken aan het 
nieuwe project Baby 
Care zijn nog volop 
bezig. Het klaslokaal 
en de sanitaire ruimte 
zijn klaar. De komen-
de weken zal er werk 
gemaakt worden van 
de renovatie van de 
rescue huisjes voor 
de jonge moeders, 
een kantoor zal wor-
den gebouwd en de 
aanleg van de tuin en 
speelplaats. 
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My Story... 
Hi, my name is Mwanamisi. I 
am 21 years old. I ‘m going 
to Matuga High School and 
my most interesting subject 
is business. I live with my 
mother (a single parent) and 
receiving support from Ke-
bene.  I am one of the first 
kids in Kebene.  I came to 
Kebene when I was around 9 
years. I clearly remember 
the day papa and mama came 
to pick me and my three 
siblings at our home. It was a 
horrible experience because 
I had never seen them befo-
re. We actually didn’t know 
that we were going to a chil-
dren’s home! I was scared to 
be in the hands of other 
people,… white people.  

My mother was not at home 
at that moment but she 
knows that they came to 
pick us up. My mother was 
not being capable to take 
care of me and my 3 bro-
thers.  It actually took me 
time to get used to my new 
environment.  
 
Here I am , at the age of 
twenty one, and I feel like it 
is the best thing that has 
ever happened to me! 

Contact info@kebene.com 

Projecten 
Naast Kebene zelf, zetten 
we ook in op enkele neven-
projecten. Het is niet van-
zelfsprekend om naast Ke-
bene ook te zorgen dat deze 
projecten vlot draaien.  
 
Impact te creëren, werkgele-
genheid bieden en zorgen 
dat deze initiatieven een 
meerwaarde betekenen voor 
Kebene zelf. Zo zijn we van-
daag actief in het naaiatelier 
en op de landbouwgrond.  

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 

(+31 6 25119482) 

 

 

Interesse inleefreis: http://

kebene.com/aanvraag-

Inleefreizen 
We kregen heel wat hulp ter 
plaaste. We willen onze vrij-
willigers Hanne, Lena, Ales-
sio, Elsbeth, Jan, Bas, Jan, 
Carolien, Aleida en Astrid-
dan ook bedanken voor hun 
medewerking en inzet in 
Kebene. 

 
Infoavond 
Op woensdag 23 januari 
2019 is er een infomoment 
te Merksem. Wil jij ook vrij-
willigerswerk in het buiten-
land gaan doen? 
 
Iedereen is welkom op onze 
bijeenkomsten! Er kan met-
een ook kennis worden ge-
maakt met de mensen achter 
Kebene.  

I am grateful that I had a 
chance to join the Kebene 
Children’s Home, a life 
transforming place.  Everybo-
dy of Kebene has taught me 
on how to handle the out-
side world. Even now that I 
am away, I owe it to Kebene.  

I am thankful for that! 

Mwanamisi. 

Slotwoord 
We verwelkomen enkele 
nieuwe effectieve leden in 
ons Kebene team! Karibu 
An, Robin en Christel! We 
hopen op een lange en 
vruchtbare samenwerking.   
 
Een fijn eindejaar, groetjes 
Kebene Team!  

Workshops 

We geven tijdens de vakan-
ties ook de gelegenheid aan 
onze jongeren om deel te 
nemen aan de verschillende 
workshops. Sport en spel, 
dans en muziek en zoveel 
meer…  
 
Anderen kunnen mee in het 
naaiatelier ervaring opdoen 
en kleine werkjes maken. 
 
Voor ieder wat wils! 
 


