
 

Kebene Youths & 
Support 
Van een veilige omgeving 
naar begeleid wonen.  Die 
stap wordt gezet als men 15 
jaar wordt. Het is een over-
gang om steeds zelfstandiger 
te worden.  Terwijl op 18 
jarige leeftijd Kebene nog 
steeds een helpende hand 
uitsteekt. Ze dragen dan wel 
hun eigen verantwoordelijk-
heid en genieten van steeds 
meer vrijheden. Op die ma-
nier zetten  onze jongeren 
steeds meer een stap naar 
een zelfstandig bestaan.  
 
Toch een opzet met "durf & 
lef",  wetende dat dit niet in 
de lijn lag van het Kebene 
van toen, doen we het toch 
maar, met als doel de kansen 
en succes te vergroten voor 
elk van hen!   

Algemeen  

 
Ten Huize Kebene is het 
sinds begin januari erg rustig. 
De 4 kleintjes uit Kebene 
gaan naar de Day Care, ons 
nieuwe project waar zij wor-
den opgevangen en op spe-
lender wijze worden voor-
bereid op het eerste kleuter-
klasje.   
 
Terug naar school. Alles 
werd tot in de puntjes voor-
bereid.  De schoolpoorten 
gingen open tijdens de eer-
ste week van januari. Na een 
vakantieperiode van ruim 
twee maanden, tijd voor het 
gewone leventje en het was  
voor iedereen weer aanpas-
sen. De gewone structuur 
nam weer plaats; vroeg op-
staan, lange dagen en weer 
volle concentratie op het 
schoolwerk.   
 

(Karibu) Welkom aan onze 
twee nieuwe kindjes:        
Nashon en Esther Linet! Zij 
werden begin januari opge-
vangen ten Huize Kebene. 
Ze doen het bijzonder goed. 

Hip Hip Hip hoera! 
In de maand februari vieren 
we de verjaardagen van Ibra-
him, Mbeyu, Sawa, Tyrese, 
Sylvia, Grace en Elizabeth.  
 
In maart is het de beurt aan 
Dan, Moraa en Kemunto.  
Happy Birthday ! 
 
 

Kebene Family! 

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

 

 

Beste sympa-
thisanten van 
Kebene 
Een nieuw jaar en heel 
wat weetjes over Ke-
bene.  Veel lees- en 
kijkplezier. Een volgen-
de nieuwsbrief komt 
er eind maart aan. 
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Kebene een (t)
huis voor ieder-
een… 
 

Zoveel verschillende 

individuele gezichten 

met elk een verhaal, 

Kebene telt 50 smi-

les. Ook in het jon-

gerenproject tussen 

de leeftijd van 15 tot 

18 jaar, ondersteu-

nen we 5 bijzondere 

pubers. En tot slot in 

het Adults Project 

waar onze jong vol-

wassenen en Support 

kids begeleid worden 

tellen we 12 flinke 

persoonlijkheden.  

Eind vorig jaar, in 

december, hebben 

we nog afscheid ge-

nomen van Kennedy, 

Omondi, Metrine, 

Elizabeth en Gabriel!  

Voor Ian, Sylvia, Ed-

win is er nog een 

overbruggingsperiode 

van een jaar, zij zul-

len eind dit jaar Ke-

bene verlaten.  

Loslaten is moeilijk, 

toch is het voor hen 

tijd om een eigen 

leven buiten de mu-

ren van Kebene op 

te bouwen en zelf-

standig in die Keni-

aanse maatschappij 

hun stempel te zet-

ten. 

Familiebezoek, kerst 
en nieuwjaar 
Familiebezoek. Op 26 de-
cember vond de allereerste 
"Family Day" plaats.  Alle 
families en verwanten van 
onze kinderen werden uitge-
nodigd in Kebene zelf.  Alle 
jaren voordien gingen de 
kinderen naar hun familie 
gedurende twee weken. Dit 
jaar was het anders.  Grote 
opkomst en op deze manier 
konden zij een kijkje nemen 
achter de schermen van Ke-
bene, gevuld met optredens 
en een feestmaaltijd.  
 
Het was echt druk, ruim 150 
maagjes werden er geteld en 
gevuld.  Zeker voor herha-
ling vatbaar... 

Kerst @ Kebene. Drukke 
momenten met kerst want 
het was een hele opgave om 
alles in goede banen te lei-
den. Op kerstavond heeft de 
Kebene Familie een kerst-
concert gegeven in de kerk, 
dit werd gesmaakt.  Er wer-
den heel wat giften in de 
vorm van materialen over-
handigd als teken van dank 
tvv Kebene. 

 

Nieuwjaar. Op oudejaar, 
zoals traditioneel, naar de 
kerk voor feest, dans en 
gebed. Er werd gezweet, 
iedereen ging los en stipt om 
mindernacht: de gebruikelij-
ke wensen!  Op de eerste 
dag van het nieuwe jaar was 
iedereen klaar om te hel-
pen met de voorbereidingen 
van een lekkere maaltijd, dat 
vraagt echter vele helpende 
handen. De geit en heel wat 
lekkers om alle buikjes goed 
te vullen!   
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Kebene Leeft 

 

 
THNX2U 
Dank voor de vele 
giften en warme 
bijdragen aan het 
Kebene project! 
 
 
 
 
 
 
Inleefreizen 
We kregen heel wat 
hulp ter plaatse. We 
willen onze vrijwil-
ligers Ifasso, Katrien, 
Cora, Christel, Ann, 
en Daniella ook be-
danken voor hun 
medewerking en 
inzet in Kebene. 
 
THNX2U 
Dank voor de vele 
giften, gulle bijdra-
gen en het vertrou-
wen aan het Kebene 
project! 
 
We ontvingen giften  
van Drs. Adri-
aenssen, Maria Pel-
lens, familie Ule-
naers - Manssens, 
familie Leemans - 
Simonis, familie De 
Belie - Meschaert, 
familie Scherpenzeel, 
familie Winter, Rita 
Versaen, Rita Gro-
ven, Marion Blonk, 
Magda Van Dormael, 
Zorgcentrum Pottel-
berg Kortrijk, mis-
siegroep Merksem   
Stichting Allevo, 
Sasoma II BV, Chris. 
Ger. Kerk Kerkwer-
ve, Dansschool Van 
der Putten, Diak. 
Protestantse Gem., 
Klim-trex, J.W.H. 
Leunissen Eo, familie 
S i jr ier -Boudel ing,  
van der Wekken, 
Klimtrex.   Dank aan 
de studenten van de 
Ignatiaanse Scholen 
te Antwerpen voor 
de acties en mooie 
bijdrage tvv Kebene. 
 
Asante Sana! 
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Renovaties... 
Vorig jaar werden er  twee 
daken volledig vernieuwd en 
gerenoveerd.  De keuze om  
rieten-daken was owv finan-
ciële overwegingen en het 
geeft bovendien een Afri-
kaans gevoel. Begin januari 
zijn we gestart om onze eet-
 en gezamenlijke ruimte te 
voorzien van duurzame dak-
platen.  Het oogt waarschijn-
lijk minder mooi maar daar 
tegenover staat wel brand-
veiligheid & duurzaam-
heid.  Achter onze huidige 
keuken komt dan een 'store' 
voor de kok waar hij zijn 
materialen en de voorraad 
etenswaren veilig kan opber-
gen.  
 

Brandblusapparaten en ande-
re veiligheidsmateriaal wer-
den aangeschaft en vervan-
gen. 
 
Kebene is meer dan een  
naam  … Een project star-
ten is één, volhouden is twee 
en werken aan succes met 
oog om een verschil te ma-
ken is de grootste uitda-
ging.  Vandaag zus, morgen 
zo...  de wereld verandert en 
dat vraagt een kritische kijk 
om net waar er ruimte is te 
durven veranderen, groeien 
en te verbeteren. Net daar-
om blijven hopen op jullie 
steun en vertrouwen in Ke-
bene.  Samen maken wij een 
verschil (klein of groot) en is 
het de moeite waard! 
 

Contact info@kebene.com 

Projecten 
In het naaiatelier was men 
druk met de opdrachten van 
schooluniformen voor onze 
Kebene kids.  Een nieuw 
schooljaar is een nieuw 
schooluniform. Ze hadden 
de handen vol. 
 
Op onze landbouwgrond 
werd er geoogst. Maïs, bana-
nen en enkele ananassen.  
Met de feestdagen konden 
we enkele geiten slachten 
die van onze farm kwamen.  

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) 

 

 

NEW… Kebene Baby & Day 
Care - Young Mothers Project 

De jonge moeders zijn min-
derjarig.  Kebene wil net hen 
HOOP geven!  We zorgen 
voor de nodige ondersteu-
ning, waarden en zelfver-
trouwen, een eerste stap om 
kind en moeder samen te 
houden en beiden te laten 
ontwikkelen om een zelf-
standig en beter leven te 
kunnen leiden met oog op 
een gezonde toekomst en 
kansen. Een project van 
maximaal 3 jaar om hen 
weer op het juiste pad te 
plaatsen om hen dan hun 
eigen weg te laten gaan. We 
werken nauw samen met de 
kinderbescherming en ande-
re bevoegde overheidsinstel-
lingen.  Belangrijk om de 
komende maanden te kijken 
waar en hoe we nog meer 
doeltreffend kunnen zijn.   

Slotwoord 
We werken aan een jaarver-
slag waar alle activiteiten en 
bijzonderheden gebundeld 
staan. Een beknopt overzicht 
over het jaar 2018! Een 
nieuw Kebene magazine zal 
in de loop van het jaar wor-
den gedrukt met meer infor-
matie, weetjes en een kijk 
voor en achter de schermen.  
 
Veel groeten van het ganse 
Kebene team. 

Kebene Baby & Day 
care 
Zoals reeds eerder aange-
kondigd, hebben we begin 
januari de eerste kinderen 
opgevangen in onze Baby & 
Day Care.  Het was een 
spannend moment want 
nog niet alle werken waren 
beëindigd, toch verkozen 
we om te starten samen 
met het nieuwe schooljaar.  
Midden februari zal dan de 
officiële opening plaatsvin-
den.  


