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De hoogtepunten in
een notendop in dit
jaarverslag. We geven ook een vooruitblik naar 2019. Veel
kijk– en leesplezier,
Kebene Familie.
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Voorwoord
Beste sympathisanten, vrienden en kebenianen,
De tijd vliegt voorbij! Met
plezier kan u hier een beknopt jaarverslag lezen over
het jaar 2018. Een overzicht
over de meest recente gebeurtenissen van het afgelopen jaar en een vooruitblik
op 2019. Een nieuw beleidsplan voor de komende 5 jaar
kan u alvast terugvinden op
onze website:
https://kebene.com/beleidsplan-2019-2023/
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!

Vervolg…
In 2018 werden er 6 nieuwe
kinderen toevertrouwd en
opgenomen ten Huize Kebene (Mesiya, Halima, Elijah,
John, Tyrese en Mwanapili).
De teller van het totaal aantal kinderen in Kebene staat
op 67.
In Kebene zelf hebben we
ondertussen 50 kinderen
tussen 0 en 15 jaar.
Vanaf de leeftijd van 15 jaar
stroomt men door naar het
youths project waar momenteel 5 jongeren verblijven tot
18 jaar. Op die leeftijd is
men volwassen en krijgt men
de mogelijkheid om hun toekomst meer vorm te geven.

Algemeen

Kebene Familie

Kebene bestaat dit jaar 12
jaar, een bijzonder jaar met
verschillende uitdagingen en
doelstellingen. 2018 stond in
het teken van verschillende
renovatiewerken, reorganisatie en de opstart van het
nieuwe Baby & Day Care
Project (young mothers).

Kebene heeft in 2018 op
verschillende vlakken vooruitgang geboekt. In het bijzonder hebben we veel aandacht besteed aan zelfvoorziening, veiligheid, duurzaamheid en continuïteit. De algemene werking kreeg de nodige aandacht en de weg
naar professionalisering
werd een feit, dit is nu al te
merken in de praktijk op
verschillende vlakken.

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. Doorheen de
jaren hebben we als project
veel mogen bijleren en dat
passen we nu toe in de praktijk. Het is mooi om zien,
dat alles goed overwogen en
bedacht uiteindelijk al voor
resultaten heeft kunnen zorgen. Kebene is een familie,
een warme (t)huis in een
veilige omgeving voor hulpbehoevende kinderen.
Dit doen we via het Kebene
adults & support project
waar momenteel 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.

We hebben ook gekozen om
de structuur in eigen land
(België & Nederland) meer
vorm kreeg te geven en
beide besturen werden herbekeken, aangevuld met
mensen die zich volledig
willen inzetten voor Kebene.
Dat is nodig om de groei,
kwaliteit en werking te blijven garanderen.
We namen afscheid van
Kennedy, Omondi, Metrine,
Elizabeth en Gabriel! Voor
Ian, Sylvia, Edwin is er nog
een overbruggingsperiode
van een jaar, zij zullen eind
dit jaar Kebene verlaten.
Ondertussen hebben we 22
lokale personeelsleden in
Kebene en haar nevenprojecten tewerkgesteld. Ons
lokaal personeel staat in
voor de dagelijkse opvangen
begeleiding van onze kinderen, zij zijn tevens een
vertrouwenspersoon van de
kinderen. Als team proberen
we vooral een familie gevoel
ten Huize Kebene te creëren.
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Projecten
Kebene Baby & Day Kebene Youths
In het najaar werd
Care
Eind september 2018 werd
de start gegeven aan de grote renovatiewerken voor het
nieuwe project waarin we
kinderen van 0 to 5 jaar opvangen en klaarstomen voor
naar de eerste klas te kunnen gaan. Een klaslokaal,
sanitaire ruimte en speelplaats werden aangebouwd.

Ogam
John aangeworven als supervison van onze jong volwassenen. Een goede voorbereiding voor een onafhankelijk
leven na Kebene begint bij
ons youths project. Dit jaar
heeft Desmond de stap gezet naar het youths project
omdat hij de leeftijd van 15
jaar bereikte.

Kebene Young Mo- Kebene Adults
Support
thers

&

We bieden hen nog een accommodatiaan waar zij in
een veilige omgeving verder
kunnen werken aan hun actieplan en krijgen zij de de
mogelijkheid om meer vorm
te geven op gebied van hun
toekomstdromen, budgetbeheer, zelfstandigheid en gedeelde verantwoordelijkheden. Bovendien kunnen zij
zich ten volle inzetten voor
hun studies.
We geloven sterk in deze
opzet en verhogen de slaagkansen om hun identiteit en
noden te kunnen toetsen
aan de praktijk.

Een andere doelstelling is
om jonge moeders op te
vangen en te begeleiden gedurende een 3 jaar traject.
Hiervoor hebben we bestaande hutjes omgevormd
tot tijdelijke rescue veblijven.
Begin 2019 zal de opening
plaats vinden en de werking
operationeel worden.

Loslaten is moeilijk, opeen
gegeven moment moeten
onze jongeren in de werkelijkheid hun leven opbouwen,
net via het adults en support
luik kunnen we samen met
de jongvolwassenen nog
meer begeleiden en ondersteunen via onze sociaal assistentenen en supervisor. .

Health

Landbouw–moestuin Naaiatelier

Leven in een community,
vraagt veel aandacht voor de
algemene gezondheidszorgen.

Onze verwachtingen hebben
we bijgesteld. Momenteel
hebben we daar twee lokale
mensen tewerkgesteld, we
zoeken nog steeds de juiste
persoon om ons irrigatie
systeem op de landbouwgrond beter te handhaven,
optimaler en efficiënt te kunnen laten verlopen. Kebene
te voorzien van verse groenten, fruit, mais, enz. Nog
steeds kunnen we brandhout
voorzien vanuit dit project.

Violet, onze deeltijdse verpleegster, zorgt voor de
goede opvolging en de algemene verzorging in en rond
Kebene. Kebene beschikt
over een medische kamer
om de eerste zorgen te kunnen geven. Jaarlijks gaan de
kinderen op controle bij de
tandarts. Afgelopen jaar
besteden we extra aandacht
voor een goede groeiontwikkeling van de kinderen
met specifiek aandacht op
gezonde voeding, fruit en
hygiëne in het algemeen.

Bovendien hebben onze jongeren, youths & adults, tijdens de vakantie een kamp
georganiseerd waarbij zij
vakantiewerk deden op het
stukje landbouwgrond.

Kebene werkt nauw samen
met de familie van onze jongeren om een gedeelde verantwoordelijkheid en om
een realistisch haalbaar plan
uit te werken.

Mariam en Elizabeth, zijn full
time actief in onze naaiatelier. We hebben een extra
werkkracht gedurende drie
maanden aangeworven, zodat we de kwaliteit konden
verhogen.
Tevens werden er opleidingen en workshops voorzien
voor de kids in Kebene. Tot
slot werden schooluniformen, werkuniformen voor
het personeel, muskietennetten, enz gemaakt terwijl
op andere momenten eigen
producties werden ontworpen met oog op verkoop,
zodat de opbrengsten terug
naar Kebene kunnen stromen.
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Gasten, sponsors & vrijwilligers
Gasten
De verandering die sinds
2017 werd ingevoerd om
Kebene te bezoeken is een
goede keuze geweest met
opvallend het welzijn en de
privacy van de kinderen die
beter gerespecteerd worden. De kinderen een veilige
en warme thuis geven gaat
gepaard met een goede infrastructuur, discipline,regels
en structuur.

Inleefreizen
In ‘18 ontvingen we heel wat
bezoekers, gasten, sponsors
en vrijwilligers. 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. Kebene heeft heel wat te bie-

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.
Elke cent
wordt zelf uitgegeven en er
wordt een transparante
boekhouding bijgehouden
om de besteding van de gelden overzichtelijk te maken.
Kleine stappen met goede
resultaten!

Investeringen
Er werden verschillende
investeringen gedaan voor

den. Alle helpende handen
zijn dan ook welkom. Een
grdige evaluatie werd doorgevoerd voor inleefreizen
naar Kebene. Dit was nodig
om te kunnen blijven waken
dat de structuur en eigenheid van Kebene behouden
kan blijven.

ligers toonden grote belangstelling in Kebene. 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.

Bovendien werd er lokaal
een grondig plan opgesteld
om de begeleiding te verbeteren en de samenwerking
tussen vrijwilligers en de
loklae personeelsleden vlotter en efficienter te kunnen
laten verlopen met als doel
een meerwaarde voor beide
partijen en het welzijn van
de kids ten Huize Kebene.

Lodges & Cottages

Infoavond

Op die manier willen we een
verschil maken en de nodige
service aanbieden om alles
vlotter te kunnen laten verlopen.

Onze infoavonden zijn een
succes! Heel wat bezoekers,
gasten, sponsors en vrijwilKebene. De meest opvallende waren de renovaties van
de daken, waarbij twee rieten daken volledig werden
aangepakt. De meisjes kamer
werd uitgebreid, de badkamers werden opgefrist en
verschillende bestaande huisjes werden gerenoveerd en
hersteld.
De herstellingen en renovaties werden ook bij de Lodges, naaiatelier en jongerenprojecten uitgevoerd, een
bestaande structuur een
betere vormgeving die doordacht en duurzaamheid als
doel hebben. Loyaliteit en
maximale inzet van de lokale
bevolking is cruciaal voor
het bereiken van een duurzaam resultaat.

De boekingen liepen vlotjes
binnen en ‘18. Nieuwe en
(ex)vrijwilligers, studenten,
en sponsors waren voltalig
te gast in Kebene. Sinds
vorig jaar hebben we iemand
aangesteld om onze gasten
bij te staan en wegwijs te
maken.

Acties & Events
Als project is elke steun en
betrokkenheid vanuit Neder
-land en België van groot
belang om het project te
laten doorgroeien. Het is
ieder jaar weer een uitdaging
om de stroom van inkomsten stabiel te houden. 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
in de geldstroom.
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Datjes & Weetjes
Achter de schermen
Een project starten is één,
volhouden is twee en werken aan succes met oog om
een verschil te maken is de
grootste uitdaging. 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 daarom blijven hopen op jullie steun en vertrouwen in Kebene. Samen
maken wij een verschil (klein
of groot) en is het de moeite
waard!

Team Kenia
Nog steeds is de vrouw van
Pasci, “Ajaa” de director van
het project in Kenia. Zij
wertk nauw samen met het
lokale management en dat
bestaat uit (Sarah en Naomi)
managers, die samen met

Team België & Nederland
Om het team wat aan te
sterken werd vorig jaar
besloten om enkele nieuwe
effectieve leden in ons Kebene team op te nemen!
Karibu An, Robin en Christel! We hopen op een lange
en vruchtbare samenwerking. 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 en
werken nauw samen.

(Kennedy) het administratieve luik opvolgt. Zij zorgen
voor de werking van het
project en zijn een goed
team. De sociaal assistente
(Joseph) krijgt ondersteuning
van (Ogam) die specifiek de
jongeren begeleid.
Er zijn vier vaste huismoeders (Victoria, Jedida, Jacqueline en) die elkaar afwisselen en de zorgen van de
kinderen dragen. Kebene
heeft een kok (Joshiah) die
met veel passie de maaltijden
bereid.
Een klusjesman
(Fanuel), tuinman (Jackson)
en een deeltijdse verpleegster (Violet) om de gezondheidszorgen goed op te kunnen volgen. We werken nog
steeds samen met G4S
(Johnson) voor de veiligheid
in en rond Kebene en hebben een nachtbewaker
Arianne zelf is al sinds vorig
jaar, steeds meer tot de ontdekking gekomen dat zij deze grootte van het project
niet meer verder kan dragen.
De taakverdeling en verantwoordelijkheden onderling
werden herbekeken om persoonlijke en praktische redenen. Arianne haar grenzen
werden ver overschreden en
kon haar zelf niet meer terugvinden in het project.
Daarom heeft zij de beslissing genomen zich terug te
trekken uit het project. Het
is uiteraard een groot verlies
voor Kebene en we tonen
alle begrip voor haar keuze.
Sinds 1 december zal Pasci
de volledige leiding nemen
en samenwerken met het
team.

(David en Jojo) in dienst. In
onze naaiatelier heeft Kebene twee naaisters
(Elizabeth & … ) tewerkgesteld en op de landbouwgrond zijn onze boeren
(Chaka & … ) verantwoordelijke voor ons moestuintje
en de dieren.
Contact
info@kebene.com
KEBENE
FOUNDATION KENIA
Po Box 462 - 80400 Ukunda, Mombasa
Registratie nummer
CS NO 000 850
Rekeningnummer:
BE78 7795 9305 3586
(Sarah Were, manager)
+254/(7)20422607
(Naomy Narry, manager)

Contact
info@kebene.com
VZW
KEBENE BELGIE
Deurnestraat 121
2640 Mortsel
Ondernemingsnummer
0897.314.930
Rekeningnummer:
BE78 7795 9305 3586
(+32 497 847873)
Stichting
Kebene Nederland
Oudheiligeweg 10 4307lb
Oosterland
KvK-nummer
20140176
Bankrekening:
NL18 RABO 0144 0665 56
(+31 6 25119482)
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Kebene morgen
Een overzicht van al onze
projecten

Slotwoord
Sinds december heeft Arianne zichzelf teruggetrokken
uit Kebene. Zij nam die beslissing om persoonlijke redenen en daarvoor hebben
we alle begrip en respect
getoond. Dat nieuws was
voor vele een schok.
In Kenia, België en Nederland hebben we dit verlies
op een goede manier aangepakt. We zijn als team daarmee voorzichtig en doordacht omgegaan. Het bestuur in België en Nederland
werd herbekeken en de statuten werden aangepast.
In Kenia werkt het management heel nauw samen, in
overleg met Pasci die het
dagelijkse bestuur neemt
over het ganse project, gesteund en geadviseerd door

een groep van mensen met een
groot HART voor Kebene.

passie, gesteund door onze
sponsors en Kebene liefhebbers.
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!

BEDANKT
Namens de ganse Kebene Familie,
de kinderen, het personeel en het
team in België en Nederland:

Laat ons samen dat verschil
maken, ieder volgens zijn of
haar mogelijkheden.

“onze oprechte dank voor elke vorm
van ondersteuning, het vertrouwen
en de nauwe betrokkenheid in de
voorbije jaren”

Groetjes, Pasci
VZW Kebene België en
Stichting Kebene Nederland

We kenden een druk en mooi
jaar! We zullen ook vertrouwen
op God en de komende jaren er
alles aan doen om dit te behouden, met dezelfde overgave en

“Kleine stappen met
goede resultaten” –
Kleinschalig blijven met
grote betrokkenheid.”

