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Voorwoord
Beste kebenianen,
In dit verslag maken we een
kort overzicht over de
meest recente gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Samengevat: de voornaamste hoogtepunten in
een notendop. We doen
ook een vooruitblik op 2018.
Onze missie & visie is
dezelfde voor de komende
jaren en blijft in de eerste
plaats: onze
passie om
hulpbehoevende kinderen in
Kenia te helpen met
basisbehoeften als voedsel,
onderdak, onderwijs, gezondheidszorgen, opleidingen, zelfstandigheid, liefde
en geloof! Onze dankbaarheid is groot en dit
willen we graag benoemen in
dit jaarverslag. Bedankt voor
alle steun en vertrouwen in
het Kebene project!

Vervolg…
Ons lokaal personeel werd
geregeld geëvalueerd het
afgelopen jaar. Nieuwe
personeelsleden werden
aangeworven en opgenomen
in ons personeelsbestand.
Sommige medewerkers
werden gepromoveerd of
kregen andere verantwoordelijkheden. We streven
naar een (h)echte band want
tenslotte zijn zij de vertrouwenspersonen van de
kinderen. Daarnaast hebben
we helaas ook afscheid
genomen van enkele lokale
medewerkers.
In ‘17 werden er 14 nieuwe
kinderen toever-trouwd en
opgenomen ten Huize

Algemeen

Kebene Familie

Een heel bijzonder jaar dat
vooral in het teken stond
van het 10-jarig bestaan. In
Kenia konden al onze
kinderen samen met enkele
andere deelnemers genieten
van een uitstapje in een
wildwaterpretpark te Mombasa. In België werden twee
Charity Diners gehouden in
Antwerpen en Limburg. In
Nederland werd een Family
Fair n.a.v. het jubileum te
Zeeland gehouden. Tot slot
werd het 10-jarig Kebene
Feest afgesloten op 16
september in Antwerpen.

Kebene is de laatste jaren
hard gegroeid en heeft ook
in 2017 op verschillende
vlakken vooruitgang geboekt.

Achter de schermen werd
er ook hard gewerkt zowel
door ons team in België en
Nederland als door het
lokaal personeel en management in Kenia. Kebene is
gegroeid en dat hebben we
gemerkt in het afgelopen jaar
2017.

We werken sinds januari ‘17
samen met G4S, specialisten
in
beveiligings- en
securitysystemen. Daarnaast hebben we ook enkele
bewakers om de veiligheid te
garanderen.

Kebene (Roselyne, Margaret,
Mbodze, Dorcas, Hassan,
John, Farida, Lilian, Bahati en
Faith). De teller van het
totaal aantal kinderen in
Kebene staat op 65.
In
Kebene zelf hebben we
ondertussen de verantwoordelijkheid over 46
kinderen tussen 0 en 15 jaar.
Vanaf de leeftijd van 15 jaar
stroomt men door naar het
youths project waar momenteel 7 jongeren verblijven
tussen 15 en 18 jaar.
Eenmaal die leeftijd bereikt,
is men volwassen en krijgt
men de mogelijkheid om de
toekomst meer vorm te
geven. Dit doen we via het
Kebene support project
waar 12 jongvolwassenen
verblijven. Zij krijgen door

dit aansluitend project de
mogelijkheden om zich beter
te ontwikkelen en kunnen
genieten van voldoende
mogelijkheden die hen in
staat moeten stellen om een
onafhankelijk leven na
Kebene te kunnen opbouwen. Op de dag van vandaag
werken we nauw samen met
de familieleden om hen ook
een bepaalde verantwoordelijkheid te geven. Op die
manier ontstaat er opnieuw
een band tussen hen en kan
de overgang vlotter verlopen
voor alle partijen.

In het bijzonder besteden we
aandacht aan zelfvoorziening,
veiligheid, 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 professionalisering werd een feit.

Afgelopen jaar hebben we
ook afscheid moeten nemen
en leren loslaten. Twee
kinderen hebben Kebene
officieel verlaten.
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Projecten
Kebene Youths

Kebene Support

Een goede voorbereiding
voor een onafhankelijk leven
na Kebene begint bij ons
youths project. Vanaf 15 jaar
krijgen onze jongeren een
eigen plekje, meer ruimte &
privacy en andere verantwoordelijkheden. Dit jaar
hebben Mandela, Ferdinand,
Ian, Grace, Leonard, Bakari,
en Zabibu de stap gezet naar
het youths project onder
begeleiding van onze sociaal
assistenten. Tijdens deze
korte periode hebben onze
jongeren de mogelijkheid om
meer vorm te geven op
gebied van hun toekomstdromen, budgetbeheer,
zelfstandigheid en gedeelde
v e r a n t w o o r d e l i j kh e d e n .
Bovendien kunnen zij zich
ten volle inzetten voor hun
studies.

Op een gegeven moment
moeten onze jongeren dan
ook in de werkelijkheid hun
leven opbouwen, het einde
van het Kebene verhaal
nadert eens zij de leeftijd van
18 jaar hebben bereikt. Via
het support luik kunnen we
samen met de jongvolwassenen nog een meerwaarde
betekenen voor de registratie en aanvraag van een
identiteitskaart, het openen
van een bankrekening,
zoeken naar vakantiewerk
en een grondig actieplan
samenstellen waarin zij
verduidelijken welke passie
en doelstellingen zij hebben.
We kunnen hen nog een
accommodatie aanbieden
waar zij in een veilige
omgeving verder kunnen
werken aan hun actieplan.

Naaiatelier

Moestuin

In ons naaiatelier hadden we
heel wat opdrachten te
verwerken in ‘17. Het
naaiatelier werd verhuisd en
is bij de Lodges & Cottages
ondergebracht waar momenteel 3 naaisters in dienst
werden genomen. Zij zorgen
voor de schooluniformen,
algemene herstellingen, werk
-u n iformen voor h et
personeel, muskietennetten,
enz.

De oogst van de eigen
moestuin op de landbouwgrond heeft men deels
gebruikt om
Kebene te
voorzien van verse groenten,
fruit, mais, enz. Ook brandhout voor onze keuken
komt van de landbouwgrond. Dat is voorlopig nog
niet voldoende om te
kunnen spreken van een
geslaagde opzet om zelfvoorzienend te worden.
Onze verwachtingen hebben
we bijgesteld en we zullen in
de komende jaren verder
werken aan een bloeiende
moestuin en zetten tevens in
op onze dieren (kippen,
geiten en koeien). Kebene
heeft een irrigatiesysteem

De andere momenten werd
het naaiatelier gebruikt om
eigen producties op te
starten met oog op verkoop
in België en Nederland zodat
de opbrengsten terug naar
Kebene kunnen stromen.

We spelen hier op in om
hun identiteit en noden te
kunnen toetsen in de
praktijk en kijken wat
haalbaar en realistisch is.
Kebene wil op deze manier
nauw samenwerken met de
familie van de jongvolwassenen om de gedeelde
verantwoordelijkheden over
te dragen.

Health
Violet, onze verpleegster,
zorgt voor de goede
opvolging en de algemene
verzorging in en rond
Kebene. Afgelopen jaar werd
de medische kamer goed
gebruikt om wondjes te
verzorgen en de hygiëne in
het algemeen. In het najaar
zijn alle kinderen op bezoek
geweest bij de tandarts voor
de nodige verzorging.

opgebouwd en een waterput
gegraven om de werking te
verbeteren en sneller te
kunnen opvolgen. Speciaal
tijdens de droogtes zal dit
een meerwaarde zijn voor
onze vegetatie.
We blijven trips naar onze
landbouwgrond (moestuin)
organiseren voor onze
gasten, sponsors en vrijwilligers. Het is een meerwaarde en een mooi stukje
Afrika. Bovendien kunnen
onze jongeren
tijdens de
vakantie op kamp of kunnen
zij vakantiewerk doen op
ons stukje landbouwgrond.
Momenteel hebben we daar
twee lokale
mensen
tewerkgesteld.
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Gasten, sponsors & vrijwilligers
Gasten
Sinds begin ‘17 is Kebene
enkel nog te bezoeken mits
een afspraak. Jarenlang kon
iedereen altijd een bezoek
brengen aan Kebene. Hierin
hebben we verandering
moeten brengen voor het
welzijn en de privacy van de
kinder-en. Kebene wil de
kinderen een veilige en
warme thuis geven en dat
gaat gepaard met een goede
infrastruc-tuur, discipline en
structuur.

Inleefreizen
Een grondige evaluatie werd
doorgevoerd voor inleefreizen naar Kebene, om te
waken dat de structuur en
eigenheid van Kebene
behouden kan blijven. Op
die manier worden deelnemers beter gescreend om
ter plaatse meer te kunnen

Infoavonden
Tijdens onze verschillende
infoavonden hebben we het
afgelopen jaar 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.

betekenen voor het project
zodat het voor beide
partijen een meerwaarde zal
zijn.
In ‘17 ontvingen we een
groot aantal bezoekers,
gasten, sponsors en
vrijwilligers. We ontvingen
nieuwe vrijwilligers en
konden rekenen op reeds
bekende vrijwilligers die
eerder al ter plaatse zich
hadden ingezet. Zij werden
ingeschakeld bij onder meer
het assisteren bij het
huiswerk, begeleiden van en
naar school, wassen en
schoonmaken, keukenhulp
en ondersteuning van het
personeel in het algemeen.
De verschillende vacatures
voor een inleefreis als
vrijwilliger zijn als volgt:

Er werden verschillende
infoavonden gehouden om
vrijwilligers en geïnteresseerden goed te informeren
over het Kebene project.

Algemene assistentie bij de
educatieve vorming, schoolactiviteiten, workshops in
het bijzonder onze naaiatelier, geloofssessies en
ondersteuning, begeleiding
personeel, algemeen onderhoud en hygiëne, assisteren
in de keuken, algemene zorg
en gezondheid, personenzorg & hygiëne, hulp bij de
landbouwgrond
en
de
dieren, administratieve vor
-ming en ondersteuning,
assisteren bij onze jongvolwassenen en begeleiding
ervan.
Kebene heeft heel wat te
bieden. Een waaier van
mogelijkheden. Alle helpende handen zijn dan ook
welkom. Er is altijd wel een
project dat goed bij jouw
interesses en eventuele
ervaring past.
manier willen we een
verschil maken en de nodige
service aanbieden om alles
vlotter te kunnen laten
verlopen.

Villa Kebene
Lodges & Cottages
Onze accomodatievorm
kende sinds het begin al een
groot succes. De boekingen
liepen vlotjes binnen en ‘17
was dan meteen ook het
beste jaar op gebied van
bezetting. De leuke hutjes in
basic vorm met het nodige
comfort zorgen voor een
aangename sfeer. Sinds
enkele maanden hebben we
ook iemand aangesteld om
onze gasten bij te staan en
wegwijs te maken. Op die

Voor onze sponsors die net
wat meer willen, kunnen we
Villa Kebene aanbieden.
Deze kleine villa werd
opgericht op vraag en via
ondersteuning van sponsors.
Zij kadert in onze politiek
om rond het opvangtehuis
zoveel mogelijk duurzame
arbeidsplaatsen te creëren,
werkgelegenheid aanbieden
aan kansarmen uit de directe
omgeving. Er zijn bovendien
geen financiële voordelen
voor sponsors bij de huur
van deze villa.
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Datjes & Weetjes
Renovaties

Achter de schermen

Zoals elk jaar werden om
verschillende redenen praktische aanpassingen doorgevoerd vanuit de Verschillende overheidsinstanties.

In 2017 zijn we gestart met
het herschrijven en bestuderen van het beleidsplan
voor de komende jaren.
Daarin zal veel aandacht
gaan naar de algemene
veiligheid,
duurzaamheid,
efficiëntie en tot slot de
ondersteuning van de nevenprojecten met als doel om
steeds meer zelfvoorzienend
te worden.

We hebben ook de lijn
doorgetrokken om de
algemene veiligheid in en
rond Kebene te verhogen.
Zowel op vlak van brandveiligheid als beveiliging op
menselijk vlak. Kebene heeft
jarenlang met weinig budget
veel kunnen verwezenlijken,
ondertussen zijn we van
koers aan het veranderen en
zullen we in het komende
jaar stelselmatig overschakelen naar duurzaamheid en efficiëntie zodat we
minder kosten zullen hebben
aan algemene renovaties en
herstellingen.

Team Belgi ë
Nederland

&

Meer dan 10 jaar sturen
Pasci Princen (Bel) en
Arianne Dorst (Nld) het
Kebene project. Zij zijn vaak
aanwezig ter plaatse en
blijven actief corrigeren,
begeleiden en werken aan de
algemene structuur en
toekomstvisie. Zij nemen
actief deel om de
leefomstandigheden voor de
kinderen beter te maken
met oog op een onafhankelijk leven na Kebene.
Daarnaast volgen zij van
dichtbij de verschillende
nevenprojecten op. De
goede samenwerking tussen
beide landen is een succesformule en blijft noodzakelijk
in de toekomst.

Team Kenia
Ajaa is sinds ’17 de
director van het project in
Kenia. Het management
bestaat uit Sarah die samen
met Naomi het administratieve luik opvolgt. Zij
zorgen voor de werking van
het project en zijn een
goede tandem samen.
Naomi is bovendien een

De taakverdeling en verantwoordelijkheden onderling
zullen herbekeken worden
om persoonlijke en praktische redenen.
Beiden worden gedragen
door een gans team dat zich
inzet op verschillende vlakken ter ondersteuning. Het
team in België en Nederland
bestaat vandaag uit Jo
Janssen, Jill Van der Perre,
Jan Francois, Linda Baudoin, Koen Heyrman, Jan
Flikweert, Nathalie Simonis
en Linda De Vlieger. Bovendien krijgt Kebene veel
ondersteuning en adviezen
vanuit verschillende departementen. Beide organisaties
zijn erkend in eigen land.

sociaal assistente en zij krijgt
ondersteuning van Joseph
die het management goed
aanvult.
Vervolgens zijn er vier vaste
huismoeders die de
dagelijkse zorgen dragen
over de kinderen en zijn
hiervoor ook verantwoordelijk. Kebene heeft een kok
en die bereidt alle maaltijden
in Kebene. Twee klusjesmannen nemen verschillende
taken voor hun rekening,
onderhoud van de tuin en
vervoer. Een deeltijdse
verpleegster komt tweemaal
per week voor de algemene
verzorging en hygiëne van de
kinderen.
We werken samen met G4S
voor de veiligheid in en rond
Kebene en hebben een
nachtbewaker in dienst.

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)
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Kebene morgen
Investeringen
De meeste investeringen van
Kebene zijn ook de grootste uitdagingen voor 2018!
De uitwerking en verbetering aan de bestaande
projecten: het naaiatelier, de
moestuin, onze jongerenprojecten en de lodges &
cottages.
Het doel is een meerwaarde
betekenen om de structuur
een betere vorm te geven
door doordacht en duurzaam te investeren. Sommige projecten moeten
worden herzien en krijgen
een facelift.
Een nieuw busje werd
aangeschaft om veiligheidsoverwegingen en omwille
van het aantal kids dat we
toevertrouwd kregen.
Elke cent kan
verantwoord worden!
Een zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid
betekent dat iedere euro te
verantwoorden is, of het nu
gaat om schooluniformen of
om het bekostigen van medische zorg. De VZW en
stichting financieren de
middelen om het project te
onderhouden en uit te
bouwen. Elke cent wordt
zelf uitgegeven en er wordt
een transparante boekhouding bijgehouden om de
besteding van de gelden
overzichtelijk te maken voor
de sponsors en de rest van
het bestuur van de VZW.
Kleine stappen met goede
resultaten!

Bovendien blijven we alert
op de uitgaven en zullen we
besparingen doorvoeren
waar nodig blijkt te zijn.

Acties & Events
Het is ieder jaar weer een
uitdaging om de stroom van
inkomsten stabiel te houden.
Als project is elke steun en
betrokkenheid vanuit Neder
-land en België van groot
belang om het project te
laten doorgroeien. We
blijven samenwerken met
kerken, scholen, particulieren en bedrijven. Het
vergroten van bewustzijn bij
de kinderen in Nederland en
België met het doel en nut
van ontwikkelingswerk en
hoe simpel het is om met
kleine beetjes veel te kunnen
verwezenlijken is een belangrijke factor en is van belang
voor een zekere continuïteit

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 in de voorbije
jaren!
We kenden een druk en
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.

in de geldstroom. Doorheen het jaar zijn we dan
ook actief bezig om
presentaties en acties te
houden tvv Kebene.
In ‘17 stond alles vooral in
het teken van het 10-jarig
Kebene bestaan. Zowel in
België als Nederland heeft
men extra inspanningen
gedaan om voldoende acties
te organiseren en geregeld
deel te nemen aan evenementen om het project te
kunnen promoten.
De meest bekende acties tvv
Kebene zijn onder andere
de kaas & wijnavond, de
quiz, de grote wafelactie en
acties rond de warmste
week,... Verder staat Kebene
vaak op markten en events
ter promotie van het
project.
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,
ieder volgens zijn of haar
mogelijkheden.

Groetjes, Pasci en Arianne,
VZW Kebene België en
Stichting Kebene Nederland

