
 

Enkele jongeren die reeds in 
het youths project zaten, 
zullen naar het Support 
programma gaan. Want 
Kebene biedt nog meer 
steun omdat er nood is aan 
verdere begeleiding voor 
hen die verder aan hun 
toekomst willen bouwen! 
 
Onze intentie is om de 
jongeren te reintegreren in 
de maatschappij of te 
herenigen met hun familie 
waar zij een onafhankelijk 
leven kunnen opbouwen, 
gesteund en met begeleiding 
vanuit Kebene indien dit 
nodig blijkt te zijn.   

Algemeen  

Vanaf begin augustus kunnen 
de kinderen genieten van 
een maand lang ontspanning. 
De tweede schooltermijn 
wordt afgerond. Begin sep-
tember openen de school-
poorten voor de laatste 
termijn die loopt tot begin 
november, waarna de 
proclamatie dagen volgen en 
de diploma uitreikingen. 
 
In deze vakantie zullen er  
verschillende sportactivi-
teiten plaatsvinden en zullen 
er gedurende een week een 
muziekworkshops plaats-
vinden ten Huize Kebene. 
Een mix van twee culturen 
die elkaar ontmoeten in dans 
& muziek.  
 
Er worden zoals traditioneel 
ook wat studiemomenten 
voorzien. 
 

Hip Hip Hip hoera! 
In de maand juli waren   
Kennedy, Carlos, Metrine, 
Edwin, Gabriel, Faith en 
Esther Abel jarig! In augustus 
is het de beurt aan Ian, 
Mandela en Esther Amoit…  
Happy Birthday ! 

Kebene Youths & 
Support 
Ook eind dit jaar zullen er 
weer kinderen van Kebene 
doorstromen naar het 
youths project. Een grote 
stap!   
 

Kebene Family! 

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

 

 

Beste 
Kebenianen, 
Jambo! 
We zijn er weer!Tijd 
voor u te informeren 
met een update 
vanuit Kenia. Veel 
lees- en kijk- plezier. 
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De omgekeerde 
wereld 
Dat het niet goed 
gaat met onze natuur 
weten we al lang.  
We merken dat 
steeds meer en meer 
op verschillende vlak-
ken zowel in eigen 
l a n d  a l s  v e r 
daarbuiten. Kenia 
heeft een tropisch 
klimaat. Het is warm 
en vochtig aan de 
kust, het binnenland 
is gematigd en zeer 
d r oo g  i n  h e t 
noorden. Het land 
kent zeer veel 
zondagen per jaar en 
het is er ’s winters 
warm genoeg om 
zomerkleding te 
dragen, althans voor 
ons. In Kebene 
hebben ze het dezer 
dagen best wel koud. 
Echter, ’s nachts en 
vroeg in de ochtend 
kan het behoorlijk 
afkoelen.  Van april 
tot juni is er sprake 
van het zogenaamde 
lange regenseizoen. 
Dit jaar valt deze laat 
en is nog steeds van 
kracht. Het korte 
regenseizoen duurt 
van oktober tot 
december. De regen-
val is soms erg 
intens, vooral in de 
m i d d a g e n  e n 
avonden. De war-
mste periode is van 
februari tot maart en 
de ‘koudste’ in juli 
tot augustus en 
vooral dat laatste 
voelen we in Kebene.  
 

Update Baby Care  
Een pand lijkt gevonden, 

spoedig zal de transactie 

gebeuren waardoor we 

kunnen starten met de 

uitbouw van de visie mbt het 

Baby Care Project.  

De praktische uitvoering 

waarin de testfase en 

verdere onderzoeken van 

alle noden en verplichtingen 

zijn reeds gestart. Materiële 

noden, gezondheidszorgen, 

personenzorg, licencies, & 

een financieel plan. In de 

startfase schenken we de 

nodige aandacht aan de 

gebouwen en inrichting naar 

de behoeften en financiële 

mogelijkheden. De uitwer-

king van procedures voor 

individuele opvang en be-

geleiding van moeder en 

kind. En tot slot het 

aanwerven en opleiden van 

personeelsleden. 

Naaiatelier 
Momenteel is een van de 
werknemers op bevallings-
verlof. Khadijah is bevallen 
van een jongen genaamd 
Mwinyi.  De andere zijn druk 
in de weer met het maken 
van wijnzakjes die wij 

schenken bij de grote 
Kebene actie bij aankoop 
van onze wijnen en cava. 

Moestuin 
Door het aanhoudend 
regenseizoen is er heel wat 
opluchting bij de land-
bouwers. Onlangs hebben 
we een nieuwe werkkracht 
aangeworven, die mee zal 
zorgen dat onze dieren goed 
verzorgd worden en de 
landbouwgrond de nodige 
aandacht krijgt. 
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Bezoek Kebene 

 

 
THNX2U 
Dank voor de vele 
giften en warme 
bijdragen aan het 
Kebene project! 
 
 
 
Veel dank aan:   
Laureys Ingrid,  De 
Winter Louis, Ver-
hulst Fabienne,   Ne-
chelput Ingrid, Huy-
brechts Vera, voor de 
losse giften die we in 
ontvangst mochten 
nemen.  
 
Er werden ook veel 
acties en evenemten 
gehouden tvv Kebene. 
Veel dank aan Virgo 
Sapiens Instituut voor 
hun bijkomende gift en 
inzet voor Kebene. 
Onze appreciatie aan 
de vele acties voor 
Music For Life, goed 
voor een bijkomende 
bijdrage. Dank aan alle 
studenten van Mater 
Salvatoris Kapellen 
voor hun actie “Race 
Gouden Roepie” en 
inzet tvv Kebene. We 
ontvingen alweer het 
vertrouwen en steun 
van Kiwanis Genk en 
we ontvingen een 
mooie een gift. Veel 
dank hiervoor! De 
vastenactie van Sint 
Lam-bertus Opglab-
beek heeft gezorgd 
voor een mooie 
bijdrage aan Kebene. 
Onze dank voor de 
inzet, vertrouwen en 
s teun .  Met  een 
gezellige bbq en een 
vaderdag-concert heeft 
de gemeente van Prote
-stantse Kerk 's Gra-
venpolder een ruim 
bedrag opgehaald en 
geschonken aan Kebe-
ne, een welgemeende 
dankjewel!   Op 4 juli 
was er bij de boom-
gaard van Fruit&Zo te 
Nieuwerkerk een pan-
nenkoekenfeest voor 
meer dan 100 kin-
deren als actie voor 
Kebene. Het was een 
geslaagde middag en 
het bracht een leuk 
bedrag op! Veel dank 
aan alle helpende 
handen en de gift. 
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De grote Kebene 

Actie 2018 
Dit jaar hebben we vele 
helpende handen nodig om 
onze jaarlijkse actie mee te 

ondersteunen.  

Hopend mogen wij weer op 
uw medewerking rekenen. 
Kebene zoekt verdeelpunten 
om onze actie meer kleur te 
geven en succesvol te 

maken.   

Om meer te weten hoe je te 
registreren als medewerker, 

surf naar volgende link:  

VZW Kebene België 
Voor de VZW in België zijn 
er wijzigingen doorgevoerd 
in het statuut om de werking 
nog meer te optimaliseren.  

Team Kenia 

In Kenia lijkt het personeel 

goed op elkaar afgestemd. 

Bovendien levert het mana-

gement goed werk en blijven 

we werken aan bijkomende 

begeleiding en opleidingen 

om hen nog meer te 

voorzien van informatie die 

het welzijn van de kinderen 

bevordert! Zij zorgen ter 

plaatse voor de dagelijkse 

opvang en zijn een belangrijk 

onderdeel van de Kebene 

Familie.  

Contact info@kebene.com 

 

Wil jij vrijwilligerswerk in 
het buitenland gaan doen? 
Dan weet je waarschijnlijk 
niet waar je moet beginnen 
om de juiste organisatie te 
vinden. Je kunt tegen-
woordig tussen de bomen 
het bos niet meer zien. 
Zoveel organisaties bieden 
vrijwilligerswerk in ont-
wikkelingslanden aan. Tijdens 
een inleefreis als vrijwilliger 
zal het Kebene team jou 
goed voorbereiden en ter 
plaatse begeleiden. Er zijn 
strikte huisregels om de 
privacy van de kinderen te 
beschermen en de werking 
van het project te respec-
teren.  
 

Interesse: http://kebene.com/

aanvraag-vrijwilligerswerk/ 

Inleefreizen 
We kenden een drukke 
bezetting in Kebene voor 
inleefreizen en vrijwilligers-
werk afgelopen maanden.  
We willen heel graag onze 
vrijwilligers bedanken voor 
hun medewerking ter plaatse 
en benadrukken dat dit een 
meerwaarde is voor ons als 
project en voor onze gasten. 
Dank aan Charlotte De 
Vlieger, Do-mine Luyckx, 
Robin De Palmenaer, Sara 
Vervaet, Christel Cop, Jan 
De Maerschalck, Ann 
Verelst, Familie Jansen 
(Jeroen, Ilse, Helene, Lies & 
Marie) en Lize D’haese, Dick 
en Evelien van der Meer en 
Linda de Vlieger.   
Dank voor jullie inzet en 
bijdrage.   

Namens Arianne en Pasci, 

willen wij onze vrienden en 

familie, sponsors en Kebene 

liefhebbers bedanken voor 

hun onvoorwaardelijke ver-

trouwen en blijvende inzet, 

steun en betrokkenheid.  

Veel dank daarvoor,  

Asante sana…  

groetjes Kebene Team! 

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/actie-

medewerker/ 


