
 

Algemeen  

Het waren drukke maanden 
ten Huize Kebene.  In de 
maand april konden al onze 
kinderen nog genieten van 
de tussentijdse vakantie.  
Begin mei ging iedereen 
weer naar school en kon de 
rust terugkeren.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu de renovatiewerken ach-
ter de rug zijn, ziet Kebene 
er weer heel netjes uit met 
meer bewegingsruimte. Alles 
werd opgefrist en geschil-
derd met frisse kleuren, 
speels! We bouwden ook 
een opslagplaats voor de 
keuken en een sanitaire 
ruimte voor het personeel.  

Alle personeelsleden kregen 
een evaluatie en nieuwe con-
tracten werden onderte-
kend. Verder zijn er hier en 
daar wat verschuivingen 
doorgevoerd. 
  

Kebene Youths,  
Adults & Support 
In de vakantieperiode kon-
den onze jongeren genieten 
van ontspanning. Toch was 
het niet alleen ontspanning 
want zij staan voor vele en 
grote uitdagingen. Ze wor-
den goed begeleid en onder-
steund. Sommigen deden 
een vakantiejob, anderen 
zetten zich in voor Kebene. 
Op die manier zetten onze 
jongeren steeds meer een 
stap naar een zelfstandig 
bestaan en kunnen zij erva-
ringen opdoen dat hen kan 
helpen naar een verdere 
toekomst.  

Kebene Family! 

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

 

 

Beste sympa-
thisanten van 
Kebene 
We houden jullie 
graag op de hoogte, 
in deze nieuwsbrief 
heel wat weetjes 
over Kebene.  Veel 
lees- en kijkplezier.  
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Waterschade 
regenseizoen 

Elk jaar bereiden we 
ons degelijk voor op 
het regenseizoen. Dit 
jaar startte dit uit-
zonderlijk laat. Niet 
zomaar een regensei-
zoen! Er zijn momen-
teel al dagen geteld 
van 24mm in 24uur 
tijd, met alle gevolgen 
van dien.  
 
Ook in Kebene heb-
ben wij schade. Onze 
rieten daken begeven 
het her en der en zijn 
dringend toe aan 
vervanging. We over-
wegen om meteen 
aan het werk te gaan 
en we voorzien dak-
platen met als belang-
rijke reden die 
brandveiligheid en 
duurzamere aanpak.  
Geschatte kostprijs 
om de 4 huizen met 
slaapzalen te renove-
ren (+/- 36.000 euro) 
 

OPROEP! 
Om dit in de praktijk 
te kunnen verwezen-
lijken, zullen we en-
kele acties organise-
ren om voldoende 
fondsenwerving bij 
elkaar te krijgen zo-
dat we in het najaar 
met een eerste fase 
kunnen starten.  
 
Help je ons mee om 
Kebene te voorzien 
van nieuwe daken? 
Info@kebene.com 
 

Baby & Day Care  
Sinds zaterdag 16 februari 
2019, werd het nieuwe pro-
ject Baby & Day Care - 
Young Mothers officieel geo-
pend. We zijn nu al trots op 
de vlotte en goede werking.  
 
Er zijn zo’n 20 peuters die in 
de dag worden opgevangen. 
Zij krijgen allerlei activiteiten 
en worden begeleid door 
een leerkracht en een assis-
tente. Zo leren ze spelen-
derwijs zich te ontwikkelen 
en klaar te stomen voor het 
eerste klasje.  Kebene zorgt 
voor voldoende opvang en 
begeleiding, gezondheidszor-
gen, maaltijden, tussendoor-
tjes, uniformen en enkele 
basisbehoefte voor de aller-
kleintjes.  

Young Mothers 
Vorige maand nog waren we 
getuige van de allereerste 
jonge tiener moeder die on-
der onze begeleiding beviel 
van een flinke zoon.  Een 
maand later mochten we dit 
overdoen.   
 
Sheila, meisje van 16 jaar is 
bevallen van een dochter Fa-
vour, 3.2kg.  Alles verliep vlot 
en zowel moeder als dochter 
stellen het wel! 
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We gaan met veel liefde en 
overgave beiden begeleiden en 
steunen in de komende maan-
den.  Een goed plan wordt 
uitwerkt zodat moeder en 
kind samen kunnen werken 
aan een toekomst met meer 
mogelijkheden, kleur en hoop.  

Beluister en bekijk het via volgende link:  
https://kebene.com/kebene-the-song/  

Happy Birthday  
KEBENE 12 jr! 
Op  26 mei 2019 heeft Ke-
bene haar 12de verjaardag 
gevierd. Zo snel gaat de tijd. 
Nav. deze verjaardag heeft 
Kebene een lied opgenomen.  

 
 
 
 
 
 
 
Hip Hip Hip hoera! 
In de maand juni vieren we 
de verjaardagen van Daudi, 
Stacey, Mbodze en Dorcas. 
 
In juli is het aan Carlos, Es-
ther Abel, Esther Amoit en 
Edwin. Happy Birthday ! 
 

https://kebene.com/kebene-the-song/


Projecten 

 

 

 
 
 
Inleefreizen 
We willen onze vrij-
willigers en gasten 
bedanken voor hun 
inzet ter plaatse! 
 
Dank aan Ine Linde 
Baert, Chloe Du-
mortier, Jasmien 
Vandemoortele, Zoë 
Matton, Leontien 
Zoë Blockeel, Ma-
thilde Van Asten, 
Emilia Anne, Laure 
Van Steenkiste, Ma-
rijke Delabie, Mieke 
Bevernage, Domini-
que Verbeeck & 
Anouck Willaert, 
Lien van Berkel, 
Loet Van de Kamp, 
Lena Fokker en Flo-
re Cuyvers. 
 
 
THNX2U 
Kebene leeft van 
giften en fondsen-
werving, op die ma-
nier kunnen wij bou-
wen aan een duurza-
me toekomst.  
 
We ontvingen  heel 
wat mooie bijdragen 
en giften. Dank aan  
FV Vrede vastenac-
tie St-Catharina 
School Stabroek, 
Magda Van Dormael, 
Croque dag georga-
niseerd door Lien 
Van Berkel, Rhizo 
Studenten van Kort-
rijk, voor hun acties 
Koning Boudewijn-
stichting, Ellen Lie-
kens, SKG Diac 
Prot. Gem., Bas 
Dorst, Sasoma II Bv 
 
Dank je wel… Asan-
te Sana  
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Andere 

Naaiatelier 
Alle werkopdrachten wor-
den goed uitgevoerd (school 
uniformen, kussenslopen, 
ect) en denken we vooruit.  
Rose, onze supervisor geeft 
een goede begeleiding en 
beschikt over heel wat talen-
ten en inzichten.  
 
Een meerwaarde voor onze 
jonge moeders want zij heb-
ben zich goed vermaakt in 
ons naaiatelier de afgelopen 

maanden. Enkelen onder hen 
hebben zich verdiept in naai-
ontwerpen voor hun aanko-
mende baby’s.  Dat maakt 
hen trots en blijven zij actief 
bezig! Voor de grote Kebene 
actie in het najaar zijn de 
naaisters al aan het werk 
want iedere klant krijgt een 
gadget uit het naaitelier.  
 

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 sfeer-

Contact info@kebene.com 

Kebene is in al die jaren ge-
groeid tot een behoorlijk 
project waardoor we van-
daag reeds impact krijgen op 
de samenleving.  Ook al is 
dat klein, het is de moeite 
waard om te blijven streven 
naar een betere wereld voor 
iedereen. Door onze ver-
schillende projecten kunnen 
we de aandacht vestigen op 
een duurzaamheid en zelf-
voorziening.  
 
Dit is uiteraard een klein 
aandeel, en geeft ons project 
meer mogelijkheden en op-
portuniteiten. Al zal het nog 
veel tijd en energie kosten 
om voldoende te investeren 
in deze nevenprojecten zo-
dat we de kwaliteit en de 
controle kunnen verhogen 
om van meerwaarde te zijn. 

VZW  
KEBENE  
BELGIE 
Deurnestraat 121 
2640 Mortsel 
Ondernemingsnummer 
0897.314.930 
 
Rekeningnummer:  
BE78 7795 9305 3586  
Pasci Princen  
(+32 497 847873) 

 

 
 

STICHTING 
KEBENE  
NEDERLAND 
Oudheiligeweg 10  
4307lb Oosterland  
KvK-nummer 
20140176 
 
Bankrekening:  
NL18 RABO 0144 0665 56 
Linda de Vlieger 
(+31 6 25119482) 

 

 

Health 

We schenken ook aandacht 
aan gezonde voeding en be-
weging want dat is belangrijk 
voor de ontwikkeling en de 
groei van onze kinderen, 
toch houden we rekening 
met de normen en waarden 
van de Afrikaanse cultuur.  
Teveel is niet goed, op een 
dag moeten zij weer in hun 
maatschappij zien te overle-
ven en het verschil tussen de 
muren van Kebene en daar-
buiten moeten we bewaken.  

 
 
 
 
 
Moestuin  

De trip naar onze land-
bouwgrond is al de moeite 
waard, doorheen Afrikaanse 
zandwegen, midden in de 
bruisende natuur.  
 
In onze moestuin zelf zien 
we verbeteringen en kun-
nen we in deze periode 
gebruik maken van het re-
genseizoen, niet onbelang-
rijk.  Met de dieren (koeien, 
geiten, eenden en kippen) 
gaat het goed en deze wor-
den goed verzorgd.  

beelden en een gezellig sa-
menzijn. Iedereen is welkom 
op onze bijeenkomsten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slotwoord 
12 jaar Kebene is niet niets! 
Een oprechte dank je wel 
aan alle Kebene-liefhebbers, 
sponsors, vrienden en familie 
voor hun vertrouwen, steun 
en groot HART voor Ke-
bene, veel groeten van het 
ganse Kebene team. Tot een 
volgende nieuwsbrief... 

INFOAVOND…  

woensdag  

26 juni 2019 

MERKSEM 


