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Beste sympathisanten van
Kebene
Hier is die dan, de
tweede nieuwsbrief
van het jaar. Heel
wat weetjes over
Kebene. Veel leesen kijkplezier.

Hip Hip Hip
hoera!
In de maand april
vieren we de verjaardagen van Esther
Linet, Bakari, Barack
en Leonard.
In mei hebben we
een record aantal
verjaardagen. Hip hip
hoera aan Emmanuel,
Somba, Riziki, Roselyne,
Margaret,
Rahim, Farida, Yasir,
Dorcas, Jacqueline,
Mohammed, Kazungu
en Elijah John. Happy Birthday !

Happy Birthday
KEBENE!
Op 26 mei 2019 zal
Kebene haar 12de
verjaardag vieren.
Zo snel gaat de tijd.
In 2007 ontstond het
idee om iets te willen
doen en betekenen
voor de minderbedeelden in deze wereld en vandaag, 12
jaar later staat er een
volwaardig project
bestaande uit verschillende nevenprojecten met als doel
de noden en behoeften van vele kinderen
te verbeteren met
zicht op een kleurrijke toekomst. We
blijven kritisch alles
afwegen om zoveel
mogelijk impact teweeg te brengen.
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Kebene Family!
Algemeen
Ten Huize Kebene gaat het
goed. Kebene telt momenteel 68 kinderen verdeeld
onder de verschillende projecten. Tel daar een 22 tal
lokale personeelsleden bij en
dan kan je spreken over een
grote familie, de Kebene
Familie.
Afgelopen twee maanden
werden er heel wat renovatiewerken uitgevoerd. Zo
werd de ruimte, waar we
gezamenlijk eten, omgetoverd tot een grote open
ruimte.
Alles werd opgefrist en geschilderd met frisse kleuren.
Andere ruimtes kregen een
nieuwe invulling om meer
bewegingsruimte te creëren.
Het ziet er mooi en speels
uit. We bouwden ook een
opslagplaats voor de keuken.

dienst is, heeft zich goed
ingewerkt en is een meerwaarde voor het project.

Naomi, onze sociaal werker,
die zich al jaren inzet bij Kebene, is gepromoveerd en
doet de algemene begeleiding bij het Baby Care Project. Kennedy, ooit nog kind
van Kebene, heeft de plaats
van Naomi overgenomen en
zit nog in zijn trainingsstage.
Spoedig zal hij benoemd
worden en al de taken overnemen van Naomi.

Kebene Youths
Support

&

En wat voor een opening!
Een gezellig samenzijn van de
genodigden en de ganse Kebene Familie. Iedereen was
getuige van een geslaagde
dag, vol vreugde en plezier.
Een opendeurdag, waarin
heel wat speeches elkaar
afwisselden met vooral dankbare woorden en optredens.
Afgesloten met een maaltijd
voor iedereen; dit werd
geapprecieerd.

In de vakantieperiode zijn zij
actief in verschillende departementen, meer op maat
gemaakt. Sommigen doen
een vakantiejob, andere zetten zich in voor Kebene. Op
die manier zetten onze jongeren steeds meer een stap
naar een zelfstandig bestaan.

Bij onze jong volwassenen
gaat het ook vlot. De jongeren worden goed begeleid
en ondersteunt. Ogam, die
sinds enkele maanden in

Opening Baby & Day
Care
Zaterdag 16 februari 2019,
een dag om nooit te vergeten want op die dag werd
het nieuwe project Baby &
Day Care - Young Mothers
officieel geopend.

Onze jongeren concentreren
zich nu voornamelijk op
schoolse activiteiten. Een
goede basis en kennis geeft
hen meer mogelijkheden in
de toekomst.

Alles verliep vlot. Zowel mama als zoon stellen het goed.
We gaan met veel liefde en
overgave beiden begeleiden en
steunen in de komende maanden.

Young Mothers
Ondertussen worden er een
8-tal jonge moeders opgevangen, ondersteund en begeleid.
Het blijft confronterend om
zo’n jonge meisjes zwanger
te zien, bovendien is dit vaak
op een onrechtvaardige manier tot stand gekomen.
Umazi, meisje van 15 jaar, is
de eerste die bevallen is. Op
13 maart beviel zij van een
flinke zoon, Pasci Jr.

Onze sociaal assistenten en
verpleegster nemen heel wat
taken op zich. Een goed plan
uitwerken zodat moeder en
kind samen kunnen werken
aan een toekomst met meer
mogelijkheden, kleur en hoop.
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THNX2U
Dank voor de vele
giften en warme
bijdragen aan het
Kebene project!
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Inleefreizen
De afgelopen maanden mochten we
rekenen op heel wat
hulp ter plaatse. We
willen onze vrijwilligers en gasten bedanken voor hun
inzet.
Dank aan An L.,
Anne H., Steffi, Kelsey, Jeannet, Berthilde, Carine, Linda,
Iban, Patrick, Marc,
Nathalie, Sabrina,
Kurt, Jo, Martine,
Elisa, Odette, Marijke en Vanessa.

Projecten
Door onze verschillende
projecten kunnen we de
aandacht vestigen op een
duurzaamheid en zelfvoorziening. Ook al blijft dit een
klein aandeel, het geeft ons
project meer mogelijkheden.

Naaiatelier
Het bestaande personeel is
druk met verschillende opdrachten gesteund door de
jonge moeders die een korte
opleiding krijgen en zich zo
actief kunnen bezighouden.

THNX2U
Dank voor de vele
giften, gulle bijdragen en het vertrouwen aan het Kebene
project!
We ontvingen heel
wat mooie bijdragen
en giften. Dank aan
FRB Koning Boudewijnstichting, Hilde
Verliefde, Tom Coulier, Janos Braem,
Gertruda Vliegen,
Kiwanis Tielt, Zonta
Tielt, Team Head
Up, A. Boot, Cora
Hoogstrate, Stichting vrouwen voor
vrouwen, M. Kraaijeveld, Agnes Capriau, Marcel Adriaenssens, Katholieke
School “Rhizo” uit
Kortrijk.
Dank je wel… Asante Sana!

INFOAVOND…

Andere

Kebene “the song”
Een
primeur!
NEW…
Vorig jaar rond
deze tijd werd het Kebene
lied gecomponeerd in Kenia.
Een lied over Kebene, dansbaar en met een hangende
beat. In mei zal “the song”
worden voorgesteld. Bekijk
nu al de trailer en beluister
een stukje van het Kebene
lied op onze website!

woensdag 24 april 2019

Moestuin
Op ons stukje landbouwgrond zijn we bezig met
alles klaar te stomen voor
het aankomend regenseizoen. De dieren op de landbouwgrond doen het goed.
In Kebene zelf, heeft men
ook in de tuin een moestuintje aangelegd. Op die
manier kunnen de kinderen
ook actief mee helpen.

Health

Bezoek Kebene
Tijdens onze infoavond krijgt
men meer informatie over
Kebene en de verschillende
inleefreizen. Er kan kennis
worden gemaakt met de
mensen achter Kebene. Op
zo’n info-moment krijgen de
bezoekers tevens de kans
om vragen te stelllen en dat
alles in combinatie met
sfeerbeelden en een gezellig
samenzijn. Iedereen is welkom op onze bijeenkomsten.

De gezondheidszorgen verdienen de nodige aandacht.
Niet alleen de jaarlijkse
tandartsbezoeken en opvolging van hygiëne en de algemene gezondheidszorgen
staan centraal. We schenken ook aandacht aan gezonde voeding en beweging.

Achter de schermen
Zoals bekend, is Arianne
sinds december 2018 gestopt
met Kebene. Dit betekende
dat er voor de stichting Nederland veranderingen moesten plaatsvinden.
Jan Flikweert is penningmeester, gesteund door
Hans Jaspers die het financiële gedeelte heeft overgenomen. Jo Janssen is aangesteld
als secretaris. Linda de Vlieger zet zich in voor de algemeenheden van stichting
Nederland en werd aangesteld als voorzitter. Onder
andere is zij contactpersoon
van Nederland en begeleidt
de vrijwilligers.

Tot slot blijft Pasci verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur zowel in Kenia,
België als Nederland.

Slotwoord
Kebene is meer dan een
naam, het is een grote familie
die veel aandacht schenkt
aan samenhorigheid. Bedankt
aan allen met een HART
voor Kebene, veel groeten
van het ganse Kebene team.

