
Beste Kebene Liefhebbers, 
In dit verslag verwijzen we naar de meest 
recente gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar. Samengevat: de voornaamste hoogte-
punten in een notendop.   We geven ook een 
vooruitblik naar 2017. Een heel bijzonder jaar 
dat vooral in het teken staat van het 10-jarig 
bestaan.  Onze dankbaarheid is groot en dit 
willen we op verschillende manieren tonen.  
Onze visie is nog steeds dezelfde en blijft 
centraal, namelijk onze  passie om 
hulpbehoevende kinderen in Kenia te helpen 
met basisbehoeften als voedsel, onderdak, 
onderwijs, gezondheidszorgen, opleidingen, 
zelfstandigheid, liefde en geloof!  

Kebene Algemeen 
Kebene is alweer gegroeid in 2016 en dit op 
verschillende vlakken. In het bijzonder op 
gebied van zelfvoorziening, duurzaamheid en 
continuïteit.  Verschillende sectoren werden 
geëvalueerd en actie werd ondernomen 
indien nodig geacht werd.  De algemene 
werking kreeg de nodige aandacht en de weg 
naar professionaliseren werd een feit.  
 
Afgelopen jaar zijn er maar liefst 14 nieuwe 
kinderen opgenomen (Emmanuel, Saada, 
Daudi, Abdallah, Elisabeth, Mwanaisha, 
Celestine, Kemunto, Susan, Yasir, Christine, 
Mbeyu, Dorcas en Erick). De teller van het 
totaal aantal kinderen in Kebene staat op 58. 
We besloten  dit omwille de infrastructuur het 
toeliet en om het rotatiesysteem in balans te 
houden. We hebben ook versterking 
ingeschakeld bij het personeel.  

Ten Huize Kebene 
hebben we ondertussen 
de verant-woordelijkheid 
over 43 kinderen tussen 
2 en 15 jaar.  Vanaf de 
leeftijd van 16 jaar 
stroomt men door naar 
het youths project waar 
momenteel 5 jongeren 
verblijven tussen 16 en 
18 jaar.   
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Eens de leeftijd van 18 jaar bereikt is, kan 
men officieël gezien worden als volwassenen  
en heeft men nog een bepaalde tijd de kans 
om de toekomst meer kleur te geven.  Dit 
doen we via het adultsproject waar 4 
jongvolwassenen verblijven. Zij krijgen niet 
alleen de kans om zich nog meer te 
ontwikkelen, ze genieten van een waaier vol 
informatie die hen in staat moet stellen om 
een onafhankelijk leven na Kebene te kunnen 
opbouwen. Na deze intense periode kan men 
nogmaals ondersteuning aanvragen via het 
Kebene Support programma. De dag van 
vandaag zijn 7 jongvolwassenen die 
ondersteuning genieten, weliswaar in 
samenwerking met hun familie. Afgelopen 
jaar  hebben we afscheid genomen van 7 
jongvolwassenen. Zij staan nu op eigen 
benen en verbleven al die jaren in Kebene en 
de doorstroomprojecten.   

Kebene Youths 
Het begeleiden van onze youths gebeurt door 
onze sociale assistenten. In die tijd tot men 
de leeftijd van 18 jaar bereikt, zien we 
mogelijkheden om hen meer vorming te 
geven op gebied van budgetbeheer, zelf-
standigheid en verantwoordelijkheden. Zij zijn 
in de mogelijkheid om hun onderwijs verder te 
zetten. Bovendien krijgen ze meer ruimte tot 
privacy en studiemogelijkheden. Een goede 
voorbereiding voor een leven na Kebene.     
Mandela, Ferdinand, Ian, Edwin, Elisabeth, 
Zabibu hebben de stap gezet naar het Youths 
project. 
Kebene Adults 
Het einde van het Kebene verhaal nadert 
eens zij de leeftijd van 18jaar hebben bereikt.  
Onder begeleiding leren zij voor zichzelf te 
zorgen en krijgen belangrijke taken mee die 
in vakantietijden voltooid moeten worden.  
Het gaat om registratie en aanvraag van een 
identiteitskaart, openen van een bank-
rekening, zoeken naar vakantiewerk en een 
grondig actieplan samenstellen waarin zij 
verduidelijken welke passie en doelstellingen 
zij hebben. We spelen hierop in om hun 
identiteit en noden te kunnen toetsen in de 
praktijk en kijken wat haalbaar en realistisch 
is.  



Kebene Support 
Kebene stelt het goed, daarom is het net zo  
belangrijk om de plaatselijke bevolking in de 
nabije omgeving onze steun te verlenen. 
Actief meewerken aan een betere wereld 
voor iedereen is een taak en opdracht die we 
moeten blijven nastreven. Afgelopen jaar 
deden we dit specifiek door onze kinderen 
kleding te laten verdelen en voedsel-
pakketten rond te brengen.  Vaak doen we dit 
via vrijwilligers om hen de echte armoede en 
noden van het land te laten zien. We hebben 
ook een plaatselijke kerk gesteund om het 
muziekkoor te voorzien van hun noden. Via 
Kebene support geven we ondersteuning aan 
nog 3 kinderen.  Sylvia, Esther en Edwin ze 
genieten dezelfde voordelen van Kebene. 

Kebene Lodges & Cottages 
Eén van de nevenprojecten van Kebene dat 
zeer snel tot een succes heeft geleid. In het 
afgelopen jaar ontvingen wij heel wat 
vrijwilligers, gasten en sponsors.  In onze 
unieke verblijfsunits laten we een goede 
indruk na.  Een concept dat Kebene voorziet 
van eigen financiële middelen en bovendien 
werkgelegenheid biedt.   Onze vrijwilligers, 
gasten en sponsors beleven een unieke 
ervaring door de stijl en de typische 
Afrikaanse getinte sfeer die er heerst.  Hun 
accommodatie is gelegen in een klein dorpje 
gebouwd op Afrikaanse wijze, kort 
omschreven: een basis accommodatie met 
een vleugje comfort.   

Villa Kebene 
In april werden de eerste bouwstenen gelegd 
voor ons nieuwe initiatief, een accommodatie 
met net ietsje meer comfort en privacy. Sinds 
juli verhuurden we ons nieuw stekje en bleek 
dat dit erg in de smaak viel.  De villa is enkel 
voor  onze gasten beschikbaar. Voor de 
Kebene Lodges & Cottages hebben we twee 
huisstewardessen Ruth en Anna, zij zorgen 
voor het huishoudelijke deel. Sara is een 
nieuwe aanwinst en zorgt voor de service en 
begeleiding ter plaatse.  Kennedy blijft de 
verantwoordelijke voor de veiligheid,  de tuin 
en de verzorging van onze dieren.    

www.kebenecottages.com 
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Kebene Landbouwgrond 

De landbouwgrond is een investering die op 
termijn Kebene zal helpen om zelfvoor-
zienend te worden. In het afgelopen jaar werd 
er voldoende tijd genomen voor het nodige 
onderzoek.  We hebben een waterput laten 
uitboren die moet zorgen voor voldoende 
watervoorziening. Er werd nagedacht over 
welke gewassen we kunnen verbouwen en 
hoe de grond vruchtbaar te houden, hierbij 
werd rekening gehouden met de 
irrigatiemogelijkheden en bereikbaarheid.  Op 
termijn kunnen de oogsten van de eigen 
landbouwgrond gebruikt worden om Kebene 
van verse groenten en fruit te voorzien.  Dat 
blijft de voornaamste doelstelling.  Daardoor 
zal Kebene opnieuw kunnen investeren in 
landbouwgewassen en bijdragen aan de 
financiering van het ganse project.  De 
opportuniteiten in opleiding en tewerkstelling 
van de lokale bevolking zijn noodzakelijk. 
Stages en opleidingen voor onze eigen 
jongeren zijn andere opties die verder 
onderzocht worden.  Ondertussen hebben we 
twee landbouwers tewerkgesteld, Onesmus 
en Gabriel. Zij nemen de verantwoordelijkheid 
over de landbouwgrond en de dieren die we 
daar gehuisvesd hebben.  

Kebene Workshops 
Een deel van onze kinderen konden zich hier  
vermaken om hobby’s uit te oefenen tijdens 
de vakantietijden. Tijdens de hobby tijd 
konden de kinderen zich ontplooien en op 
spelender wijze een opdracht uitvoeren voor 
eigen gebruik.   

Opleidingen en trainingen werden gegeven 
over mani– en pedicure, massages en 
voetreflexologie. Onze naaiatelier kende 
reeds heel wat opdrachten in het najaar.  Er 
werden herstellingen gedaan,  muskieten-
netten en schooluniformen gemaakt. De 
andere momenten werden de workshops 
gebruikt om onze eigen producties op te 
starten met oog op verkoop in België en 
Nederland zodat de opbrengsten terug naar 
Kebene stromen en we nieuwe investeringen 
kunnen doen om dit succesvol te maken en 
om een stukje zelfvoorzienend te worden. 



Kebene Health Project 
Begin dit jaar werd er afscheid genomen van 
de verpleegster die in dienst was.  Zij werd 
vervangen door Violet, onze nieuwe aanwinst 
die de ervaring heeft en tevens goed omgaat 
met kinderen. Zij zorgt voor de goede 
opvolging en de algemene verzorging. In het 
najaar zijn de meeste kinderen op 
tandartscontrole geweest voor de nodige 
verzorging.  Enkelen onder hen hadden extra 
behandelingen nodig. 

Doorheen het jaar werd de medische kamer 
gebruikt om vooral wondjes te verzorgen en 
de hygiëne in het algemeen hoog te houden.  
De medische kamer heeft een face-lift 
ondergaan en werd uitgebreid. Meer ruimte 
om de administratieve dossiers goed bij te 
houden en medicatie beter op te bergen. We 
blijven werken aan de gezondheidszorgen in 
het algemeen. Nieuwe matrassen en 
muskietennetten werden ook aangeschaft.   

Renovaties, onderhoud & herstellingen 
Alseerst werd er in het afgelopen jaar 
geïnvesteerd in de algemene veiligheid.  In 
het bijzonder brandveiligheid. Verder zijn er 
kleine werken geweest om meer orde en  
netheid te kunnen handhaven. Om praktische 
redenen moesten we verschillende aan-
passingen doorvoeren vanuit de overheid-
instanties. Badkamers werden verbeterd en 
bepaalde infrastructuren kregen een nieuwe 
look.  De waterpomp was versleten en werd 
vervangen. De opslagruimte van brandhout 
kreeg een nieuwe locatie. Hier en daar 
werden ook structuren en funderingen 
aangepast en vervanging indien nodig.  
Kebene heeft jarenlang met weinig budget  
veel kunnen verwezenlijken, ondertussen zijn 
we van koers aan het veranderen en gaan 
we stelselmatig overschakelen naar 
duurzaamheid en efficiëntie zodat we minder 
kosten zullen hebben aan herstellingen.  
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TEAM  
België en Neder
-land 
 
 

De oprichters 
zijn nog steeds 
Pasci Princen 
(Bel)  en 
Arianne Dorst 
(Nld).   
Zij zijn vaak aanwezig ter plaatse en blijven 
actief corrigeren, begeleiden en werken aan 
de structuur. Zij nemen actief deel om de  
leefomstandigheden voor de kinderen beter 
te maken. Daarnaast volgen zij van dichtbij de 
verschillende nevenprojecten op.  Al die jaren 
werken zij nauw samen en zijn zij de basis 
van het Kebene bestaan.  De samenwerking 
is en blijft noodzakelijk.     
Zij worden ondersteund door een gans team 
dat bestaat uit Jill Van der Perre, Linda 
Baudoin, Koen Heyrman, Jan Flikweert, Jo 
Janssen, Linda De Vlieger, Klaske 
Aantjes, Nathalie Simonis, en  Marina van 
Hassel.  
Team Kenia 
Ajaa is de director van het project in Kenia, 
gevolgd door de Sara die het administratieve 
luik opvolgd, zij zorgen voor de algemene 
werking. De sociale assistent Naomi geeft 
ondersteuning aan het management. Zij 
werken nauw samen met Pasci, Arianne en 
de overheidsinstanties.  

Vervolgens zijn er vier vaste huismoeders  
Mwanajuma, Mary, Eunice  en Elisabeth die 
de dagelijkse zorgen dragen over de kinderen 
en zijn hiervoor ook verantwoordelijk.  Josiah 
is de kok en bereidt alle maaltijden in 
Kebene. Joseph neemt verschillende  taken 
voor zijn rekening en is voornamelijk de 
chauffeur van dienst. Jackson is klusjesman 
en doet het onderhoud in de tuin. David is 
onze nachtbewaker.    
Er werd veel aandacht geschonken aan de 
regels en wetgevingen, steeds rekening 
houdend met het belang van het kind en met 
respect voor ieders religie en achtergrond.  
 



Kebene Vrijwilligers 
Net als vorig jaar hadden we een groot aantal  
vrijwilligers. We ontvingen nieuwe vrijwilligers 
en konden rekenen op reeds bekende 
vrijwilligers die eerder al ter plaatse zich 
hadden ingezet. Zij werden ingeschakeld bij 
ondermeer het assisteren bij het huiswerk, 
begeleiden van en naar school, wassen en 
schoonmaken, keukenhulp en ondersteuning 
van het personeel in het algemeen.  Er waren 
nauwelijks problemen en willen ook de 
komende jaren verder werken aan een 
duidelijk plan om vrijwilligers goed in te 
kunnen schakelen.  Een  grondige evaluatie 
werd doorgevoerd voor vrijwilligerswerk in 
Kebene, om te waken dat de structuur en 
eigenheid van Kebene behouden kan blijven. 

Infoavonden 
Er werden verschillende infoavonden  
gehouden om vrijwilligers en geinteres-
seerden goed te informeren over het Kebene 
project.  De opkomst was steeds hoog en we 
merken daardoor dat de betrokkenheid groot 
is. Tijdens onze verschillende infoavonden 
hebben we vele nieuwe mensen mogen 
ontmoeten die betrokken werden tot ons 
project.  Naast de algemeenheden over het 
Kebene project probeerden we een eerlijke 
en goed gevulde waaier van informatie over 
te brengen om iedereen voldoende en 
correct te informeren.  Er bestond ook de 
mogelijkheid om de mensen achter de 
schermen te leren kennen en om de nodige 
vragen te stellen om zo ons project beter te 
kunnen inschatten. Het was een mooie 
gelegenheid om het Kebene project te 
kunnen promoten. 
 

Acties & events 
We probeerden in 2016 extra inspanningen 
te leveren om voldoende acties te 
organiseren en geregeld deel te nemen aan 
evenementen om het project te kunnen 
promoten. Door verschillende mensen  
werden er mooie initiatieven ondernomen om 
Kebene tot steun te zijn. 
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 Kebene morgen, doelstellingen 2017 
De grootste uitdaging voor 2017 is de 
uitwerking van de bestaande projecten: de 
workshops, de landbouwgrond, onze youths 
& adults projecten en de lodges & cottages. 
Het doel is een meerwaarde betekenen met 
oog om de structuur een betere vorm te 
geven door bedacht en duurzaam te 
investeren.   

We vermoeden rond de zomer een nieuw 
busje aan te schaffen, dit is vooral om 
veiligheidsoverwegingen en omwille van het  
aantal kinderen dat we vandaag opvangen. 
Als project willen we extra aandacht geven in 
geloof en dat we steeds dankbaar mogen zijn 
voor elke kans dat ons wordt aangereikt.  Het 
familiegevoel, de saamhorigheid staan hoog 
gewaardeerd en daar zal Kebene blijven over 
waken.  Bovendien  zullen we besparingen 
doorvoeren waar nodig blijkt te zijn.     
Het jaar staat ook in het teken van het 10-
jarig bestaan en dat zal gevierd worden in 
Kenia, België en Nederland door 
verschillende events te laten doorgaan tvv. 
Kebene.  
Slotwoord 
Namens de ganse Kebene Familie, de 
kinderen, het personeel en het team in België 
en Nederland: onze oprechte dank voor elke 
vorm van ondersteuning, het vertrouwen en 
de nauwe betrokkenheid!  
We kenden een mooi jaar en zullen ook 
vertrouwen op God en de komende jaren er 
alles aan doen om dit te behouden, met 
dezelfde overgave en passie, gesteund door 
onze sponsors en Kebene liefhebbers die ons 
het vertrouwen geven en mee streven naar 
een betere wereld voor iedereen.   
Het is en blijft de moeite waard  dat verschil te 
blijven betekenen voor elk individu, elk kind 
heeft recht om kind te kunnen zijn en een 
kans te krijgen op een waardevolle toekomst!  
Laat ons samen dat verschil maken in ieder 
zijn of haar mogelijkheden. 
Groetjes, Pasci en Arianne,  
VZW Kebene België en  
Stichting Kebene Nederland 

    
 
 
 
 
 


