
STEUN KEBENE Children’s Home in Kenia 

 Kebene is gelegen in de buurt van Diani Beach, bij Mombasa aan de Zuidkust van Kenia. Momenteel vangen wij ruim 
68 kinderen op. Kebene voorziet in de basis behoeften: gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding,  recreatie, e.d.  In 
het opvangtehuis willen we een aantal van de meest hulpbehoevende kinderen een thuis geven waar zij de liefde en 
zorg krijgen die zij nodig hebben. Wij willen hen laten opgroeien in een omgeving die uitnodigt om zich te ontwik-
kelen tot jonge mensen die iets kunnen betekenen voor hun land.  Kebene staat voor Ke (Kenya) Be (België) en Ne 
(Nederland). 

Kebene Children’s Home is een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia. Iedere cent is de 
moeite waard en maakt een verschil.   Het doel is aan de kinderen een goede basis te geven en de mogelijkheid om 

zich te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving zodat zij de kans krijgen voor een onafhankelijk leven in de 
toekomst.  Wij zijn nu al dankbaar voor jullie steun en  vertrouwen!    

Namens het ganse Kebene team en de kinderen een welgemeende   BEDANKT 

www.kebene.com—info@kebene.com 



Uw steun aan KEBENE Children’s Home maakt een verschil! 
DOEL ACTIEPLAN 2018—2019  

Kebene gaat voor duurzaamheid!  KEBENE CHILDREN’S HOME VZW werd opgericht en groeide uit dankzij de financiële ondersteuning en 

medewerking van talrijke sociaal bewuste sympathisanten. Hierdoor is het opvangtehuis volledig afhankelijk van externe financiering.  In 2018 

en 2019 willen wij investeren in duurzaamheid, efficiëntie, impact, veiligheid, ect  

Wij hopen op de steun en de samenwerking met de school!   

 

Daarnaast blijven we in de eerste plaats alle aandacht geven aan de kinderen en hun toekomst. Eens de leeftijdgrens voor opvang van kin-

deren in een opvangtehuis bereikt is, besluit  de Keniaanse wetgeving dat zij niet meer opgevangen kunnen worden in Kebene, deze is gelimi-

teerd tot 15 jaar. Doordat kinderen wanneer zij naar het opvangtehuis komen vaak een leerachterstand of moeilijkheden hebben, halen de 

meeste tegen deze leeftijd slechts een diploma van lager onderwijs zonder enige praktische opleiding. Hierdoor zijn zij dan voor het autonome 

Keniaanse leven nog steeds kansarm. Aangezien wij voor onze jongeren echter een duurzame opvoeding nastreven met als doel een herinte-

gratie in de Keniaanse maatschappij, zien wij het als onze taak om naast het opvangtehuis tot 15 jaar ook nog verdere opvang, begeleiding en 

praktijkgerichte opleiding te voorzien, totdat zij klaar zijn of de wil uiten om autonoom het Keniaanse leven in te stappen.  Er is hiervoor een 

bedrag nodig om op jaarbasis deze jongeren te kunnen begeleiden en ondersteunen.  Momenteel heeft Kebene 16 jongvolwassenen die een 

aanvraag deden voor verdere ondersteuning.  (extra opleidingen, afronden studies, projectplannen, huisvestiging, …) En tot slot zijn dit onze 

andere noden waarvoor we budget zoeken: aanschaf van muskietennetten voor de kinderen, vers fruit als vier-uurtje, schoolschoenen, school-

tassen, verzorgingsmateriaal, ect  … Bedankt op voorhand voor uw aandacht, steun en betrokkenheid!   

 

 


