
Steun KEBENE Children’s Home  
KEBENE BABY CARE conceptidee:  

Kinderen in nood opvangen is een nobel doel, maar zorgen dat kinderen niet opgevangen hoeven te worden gaat toch nog 
een stap verder. In Kenya komen jonge vrouwen zowel sociaal als economisch in de problemen wanneer zij ongepland 
op jonge leeftijd zwanger geraken. Mannen laten hen dan vaak in de steek. Families verstoten hen omdat een minderjari-
ge alleenstaande moeder sociaal niet aanvaard wordt. Babyvoeding is voor Kenianen zeer duur. Borstvoeding geduren-
de de eerste zes maanden is dan ook alomtegenwoordig. Door de zorg voor hun kind hebben alleenstaande jonge moe-
ders tijdgebrek voor volwaardig werk. Hun levenskost stijgt. Vaak komen zij terecht in de vicieuze armoedecirkel. Voor 
hen zit er dan niets anders op dan hun kind af te staan. Hoe hard ze dit ook vinden.  

Gedurende 10 jaar heeft Kebene met hart en ziel zich aan de opvang van deze kinderen gewijd. Om de familieband te be-
houden gaan de kinderen tijdens de grote vakantie steeds enkele weken terug naar hun families. De Keniaanse wet 
voorziet dat kindertehuizen de band tussen kind en familie dient te behouden. Elk jaar opnieuw worden wij op het einde 
van de vakantie met de wederzijdse pijn van ouder en kind geconfronteerd wanneer zij teruggebracht worden naar KE-
BENE.    

Aangezien ons KEBENE-kinderhuis nu al enkele jaren op goed geïntegreerde manier in Kenya werkt, denken wij gereed te 
zijn om een stap verder te zetten en te pogen een grotere impact te verlenen door het afstaan van jonge kinderen te 
voorkomen via een bijkomende werking.  Namens het ganse Kebene team en de kinderen een welgemeende   
DANK JE WEL 

 www.kebene.com—info@kebene.com 



Samen maken wij een verschil...  
DOEL ACTIEPLAN 2018-2019    

KEBENE BABY CARE 

Opvang, ondersteuning en begeleiding van jonge moeders in nood met baby zodat zij gedurende 6 maanden tot 2 jaar hulp krij-
gen voor de zorg voor hun kind opdat zij zich sociaaleconomisch kunnen handhaven.  Zo niet, hen begeleiden in een herori-
ëntering om moeder en kind nieuwe kansen te bieden voor een duurzame toekomst.  

Voeding: alleenstaande jonge moeders staan vaak economisch te zwak om na borstvoeding baby’s om te schakelen naar gezon-
de vaste voeding. Wij voorzien dan ook gezonde maaltijden en snacks voor moeder en kind in functie van de noden van bei-
den.  

Gezondheid- en personenzorg: om een direct en permanent antwoord te kunnen bieden aan de gezondheidsproblematiek van 
mensen die uit een marginale situatie komen, voorzien wij een fulltime verpleegster samen pet programma’s voor personen-
zorg, uitgewerkt in samenwerking met het RHIZO Kortrijk. 

Educatieve vorming: sinds 1 januari 2018 heeft de Keniaanse overheid het leerprogramma voor kleuterscholen ernstige restricties 
opgelegd waardoor de meeste scholen nu een onaangepast kleuterprogramma hebben. Hierdoor is het momenteel beter om 
zelf met aangepaste programma’s en activiteiten te werken voor kleuters van 3 tot 5 jaar. In de toekomst zullen wij ons voor 
de werving van vrijwilligers voor Kenya hier speciale vacatures voor openstellen.  

Anderzijds hebben wij nu reeds een aantal kleine kleuters in Kebene die nog niet schoolgaand zijn en waarvoor een directere en 
meer aangepaste opvang beter zou zijn.  Deze zullen onmiddellijk mee in het “baby house” ondergebracht worden. 

Praktische uitvoering:  

Praktische uitvoering voor testfase gedurende 3 jaar: (verder uit te werken WIE WAT WANNEER) 
Pre-fase - onderzoek van alle noden en verplichtingen: 

Materiele noden. 
Gezondheidszorg. 
Personenzorg. 
Personeel en organigram. 
Financieel plan. 
Licenties. 

Startfase 

Gebouw en inrichting: minimale dimensies – uit te breiden volgens behoeften en financiële mogelijkheden. 
Uitwerking van procedures voor individuele opvang en begeleiding van moeder en kind. 
Personeel: selectie, aanwerving en opleiding. 

Financiering 

Per moeder-kind zullen wij 2 sponsors aantrekken aan een tarief van elk 1€/dag.  

Bedankt voor jullie  steun en vertrouwen! 

 


