
 

meeste kinderen uit Kebene 
ook naar een nieuwe school 
gaan, genaamd naar Massaai 
Corner Academies genaamd. 
We zijn ervan overtuigd dat 
de nieuwe school nog meer 
aandacht besteed aan goede 
educatieve vorming en per-
soonlijke opvolging. Deze 
zijn dan ook zeer belangrijk 
in de ontwikkeling van een 
kind.  
 

Hip Hip Hip hoera! 
In de maand december  
vieren we de verjaardagen 
van: Saada, Ferdinand, 
Brenda, Elizabeth, Desmond 
en Peter.  

Algemeen  

Sinds begin dit jaar waren er 
vele veranderingen in en 
rond Kebene.  Kleine 
herstructureringen vonden 
plaats om de algemene 
werking vlotter te kunnen 
laten verlopen. Het manage-
ment levert mooi werk en 
groeit elke dag.  Ook het 
personeel kan dit waarderen 
en de onderlinge samen-
werking verloopt vlotjes. 

Met onze kinderen gaat het 
ook goed. De nieuwe kindjes 
zijn reeds goed ingepast.  

Half oktober mochten we 
nog een tweeling van 9 jaar 
verwelkomen in Kebene.  
De meisjes hadden dringend 
opvang nodig.  Kebene heeft 
hiervoor gezorgd.   

De grote vakantie staat voor 
de deur en dan zal het zoals 
gewoonlijk druk zijn ten 
Huize Kebene.   
 
We plannen verschillende 
activiteiten en doen de 
voorbereidingen van het 
jaarlijks familiebezoek.   Van-
af  januari 2018  zullen de 

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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Kebene 
morgen! 
Na 10 jaar heeft 
Kebene wel degelijk 
heel wat betekend 
voor vele kinderen 
en personeelsleden in 
Kenia.  Daar mogen 
we best fier op zijn. 

 
We hebben nog 
meer uitdagingen en 
streven naar een  
duurzaam project.   
 
Het is ons doel om 
de komende jaren 
aandacht te schenken 
aan duurzaamheid in 
het algemeen.  We 
bekijken tevens  hoe 
we in ons beleid 
Kebene nog meer 
zelfstandiger kunnen 
maken en hoe we dit 
kunnen overdragen 
aan het lokale 
management.  
 
Een vernieuwde   
structuur schrijven, 
die op maat gemaakt 
is, rekening houdend 
met de wetten, regels 
en hun cultuur. 

Kebene Youths 
Deze projecten zijn een  
toegevoegde waarde voor 
Kebene. Op die manier 
kunnen we onze kinderen 
beter begeleiden naar een 
onafhankelijk leven na 
Kebene. Tijdens de vakantie 
zullen weer enkele kinderen 
doorschuiven naar het 
youthsproject. 

Om dit project meer kansen 
te geven, bekijken we of een 
extra lokaal personeelslid 

nog aangeworven kan 
worden om de kwaliteit te 
verbeteren en de noden van 
onze jongeren beter te 
kunnen inschatten.   

Kebene Support 
Op de leeftijd van 18 jaar 
worden kinderen in Kenia 
volwassen beschouwd en 
kunnen wij enkel via support 
nog bijkomende onder-
steuning bieden. In de eerste 
plaats is het onze taak hen te 
hereningen met hun familie. 

In sommige gevallen blijkt dit 
niet evident te zijn.  Daar-
voor kan Kebene Support 
nog een ondersteuning 
bieden.  Dit gaat samen met 
strikte voorwaarden en een 
goede samenwerking met de 
familie van de jongvol-
wassenen.  
 
Vandaag worden volgende 
kinderen via het support 
programma verder onder-
steund: Ibrahim, Rachael, 
Edwin, Elizabeth, Mandela, 
Brenda, Metrine, Gabriel, 
Sylvia, Kennedy, Omondi en 
Esther.    
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Datjes & weetjes 

 

 

THX2U 
-Onze dank aan de 
gemeente Stabroek 
voor hun bijdrage van 
€ 1751.  -Veel dank 
aan de familie Debelie 
- Menschaert voor 
hun bijdrage van € 
300 door de verkoop 
van kaartjes. -Dank 
aan L. De Winter 
voor de giften tvv 
Kebene die wij steeds 
in ontvangst mogen 
nemen. De Pro-
testantse Gemeente 
Kats/Kortgene schonk 
ons  € 250. Bedankt 
voor jullie jaarlijkse 
steun! -Een Zeeuws 
gezin dacht al aan de 
aanstaande feestdagen 
in december en spon-
sorde een koe voor 
de k inderen in 
Kebene! - Veel dank 
aan Fam. R. de Jong 
voor alle inzet en 
sponsoring tijdens hun 
verblijf. Zoals ook aan 
de hele familie Teeuw 
een welgemeende 
dank je wel!  -Tot slot 
veel dank aan Jan Fr. 
Bas Dorst en Jacques 
Princen voor hun 
goede werk in en 
rond Kebene! 
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 “Namens alle kinderen van 
Kebene onze oprechte dank!“  

 
Pasci & Arianne   

Pompoenactie in 

Nederland. 
Met weemoed maar vooral 
met heel veel dankbaarheid 
kijken we terug op het 
allerlaatste actiejaar en alle 
jaren daarvoor die Familie 
Aantjes in Emmeloord orga-
niseerden met de pompoen-
enactie.  
 
Ieder jaar opnieuw werd er 
veel werk en aandacht 
besteed aan het planten, 
oogsten en verkopen van 
pompoenen en kalebassen.  
 
Een mooie opbrengst dit jaar 

van € 5.500.  
 

Wanneer we van 10 jaar alle 
opbrengsten bij elkaar tellen 
mogen, we wel zeggen dat zij 
Kebene h iermee een 
geweldige steun zijn geweest 
voor de opbouw en ont-
wikkeling van onze projec-
ten.   

Veel dank van de kinderen, 
personeel in Kenia maar ook 
zeker van het hele team uit 
België en Nederland.  

www.aantjes.nu  

De grote Kebene 
Actie 2017 geslaagd. 
Het is een jaarlijkse traditie 
geworden. De grote Actie 
kon ook dit jaar rekenen op 
heel wat verkooppunten. 
Dit jaar werden er weer 
vele dozen wafels en flessen 
wijn of cava verkocht tvv 
Kebene.  De opbrengst was 
wel minder dan vorig jaar, 
wellicht te wijten aan de 
events nav het 10 jarig 
Kebene bestaan.  Toch zijn 
we heel blij met alle steun 
en willen we iedereen 
bedanken om Kebene een 
warm hart toe te dragen.  
De opbrengst van deze 

actie bedroeg dit jaar €  
6.500.  THX!  

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) 

Bezoek Kebene met 

een afspraak. 
Sinds begin 2017 is Kebene 
enkel nog te bezoeken mits 
een afspraak. 
 
Jarenlang kon iedereen altijd 
een bezoek brengen aan 
Kebene.  Sinds kort hebben 
we hier verandering in 
moeten brengen voor het 
welzijn en de privacy van de 
kinderen.   

Kebene wil de kinderen een 
veilige en warme thuis geven 
en dat gaat gepaard met een 
goede infrastructuur en 
structuur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze gasten zijn uiteraard 
nog welkom! Zij kunnen na 
een afspraak met het 
management een bezoek 
brengen aan Kebene  in het 
weekend.   

Afspraak maken! 

Sarah: +2547/20 422607 of 

Naomi: +2547/15 499581 

Infoavond 
De volgende infoavond zal 
plaatsvinden op woensdag 
24 januari 2018 te 
Antwerpen ( Jongeren -
centrum Bouckenborgh,  
Bredabaan 559 te 2170 
Merksem).  Aanmelden via:     
koen@kebene .com o f  
linda.dv@kebene.com      
 

Vrijwilligers  

Onze dank aan Geraldine, 
Axelle, Nancy, Jan, Bas, 
Henrike Teeuw en Arwin  
voor hun inzet en mede-
werking als vrijwilliger ter 
plaatse. Meer info mbt 
vrijwilligerswerk, mail ons:    
koen@kebene.com of  

linda.dv@kebene.com      

VERSLAG EVENTS 

http://www.aantjes.nu/

