
 

Kebene Youths,  
Adults & Support 
De ervaring van de afgelopen 
jaren en de durf om ook met 
onze jong volwassenen een 
programma af te werken is 
niet evident maar het loont.  
 
De ene kan zich focussen op 
verdere studies, terwijl de 
andere aan een zelf opge-
maakt actieplan werkt. Meer 
mogelijkheden en bovendien 
de kans om andere talenten 
verder te laten ontwikkelen.  
Een kind, kind laten zijn is 
één en daarbij realistisch 
doeltreffend werken aan een 
toekomst op maat is een 
uitdaging.  

Algemeen  

We willen het verschil ma-
ken, hoe klein het ook is. 
Kebene heeft doelen en uit-
dagingen, telkens weer pro-
beren we dit te doen met 
volle overgave en respect 
naar de Keniaanse normen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze kids hebben het goed, 
dat mag geweten zijn, mis-
schien kan het nog beter 
maar als we dan realiseren 
dat er velen het veel minder 
goed hebben moeten we 
tevreden zijn. Op een dag 
zullen zij terug in de maat-
schappij een zelfstandig leven 
opbouwen, net daarom is 

het onze taak om het ver-
schil zo minimaal mogelijk te 
houden zodat die overgang 
vlot kan verlopen voor hun 
eigen bestwil. 
 
De sfeer zit goed in Kebene. 
Het soms druk, je voelt en 
ziet gelukkige kinderen die 
uiteraard een minder fijn 
verleden hebben ervaren. 
Wat opvalt is hoe zij zich 
aan elkaar hechten zoals 
broers en zussen, mooi om 
te zien.  
 
Het is vooral de verdienste 
van het management en per-
soneel. Samen maken zij van 
Kebene een thuis. Ter on-
dersteuning hebben we en-
kele initiatieven genomen 
door verschuivingen te doen 
en om een extra werkkracht 
aan te werven. Investeren in 
goede begeleiding en motiva-
tie werpt vruchten af. 

Kebene Family! 
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 Beste sympa-
thisanten van 
Kebene 
Veel lees- en kijkple-
zier met onze update 
vanuit de Kebene 
Familie!  
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Hip Hip Hip 
hoera! 
In de maand augustus 
vieren we de verjaar-
dagen van Ian, Man-
dela en Esther A. In 
september is het aan 
Erick, Hassan, Me-
siya, John K., Zabibu, 
Faith en Hidaya. Hap-
py Birthday ! 
 

Nieuwe daken 
zijn duur maar 
nodig. 
We doen bescheiden 
een oproep om ac-
ties te organiseren 
voor Kebene. Op die 
manier koppelen we 
het nuttige aan het 
aangename want Ke-
bene heeft nood aan 
degelijke daken, die 
waterdicht en brand-
veilig zijn.   
 
Eén dak, de ruimte 
die we gebruiken 
voor onze maaltijden 
te benutten en waar 
het gezamenlijk sa-
menzijn de place-to- 
be is,  heeft een posi-
tieve verandering en 
indruk achtergelaten. 
Het is bovendien een 
duurzame investe-
ring.   
 
We hopen om de 4 
huizen waar de slaap-
ruimtes gelegen zijn, 
spoedig te voorzien 
van dakplaten, dus 
elke hulp en gift is 
zeer welkom.     

Wat na Kebene? 

Mijn naam is Ian Mwangi 
en ik zit momenteel in het 
volwassenenproject van Ke-
bene; Adults & Support. 

Na het afronden van het 
middelbare onderwijs, vorig 
jaar, is mijn levenn een beet-
je moeilijk geworden omdat 
ik mezelf moet ondersteu-
nen. Het goede nieuws is dat 
ik mijn  focus op mijn doelen 
heb gelegd.  

Hierbij wil ik ook iets terug-
geven aan de gemeenschap 
door me nuttig op te stellen. 
Daarom doe ik vrijwilligers-
werk in Kebene Baby & Day 
Care en Young Mother's pro-
ject, als een tuinman en ook 
als een motiverende spreker 
voor de jonge moeders. Soms 
help ik koken in Kebene Chil-
dren's Home met de hulp van 
de chef-kok. Ik zou willen 
zeggen dat Kebene me echt 
veel kansen heeft gegeven die 
niet gemakkelijk te krijgen zijn 
in de buitenwereld.  Ik wil 
afsluiten met mijn dank voor 
het feit dat  Kebene er voor 
mij was en dat God me meer 
kracht heeft gegeven. Lees 
het Engelse originele verslag 
v i a  deze  l i nk :  https://
kebene.com/volunteers/news-

augustus-2019-kebene-youths-

adults/  
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Naaiatelier 
In het naaiatelier krijgen we 
steeds meer stuctuur, de bei-
de naaisters die aangeworven 
zijn, blijven druk in de weer 
met verschillende werkjes 
voor de hele Kebene Familie.  

Moestuin 
Zowel in Kebene als op de 
landbouwgrond evalueren we 
de gang van zaken. Onze koe 
is bevallen van een kalf, alles 
verliep vlot.  Het regenseizoen 
heeft zijn voordelen voor de 
vegetatie, daarvan hebben we 
gebruik van kunnen maken.   
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We zorgen ervoor dat onze 
tienermeisjes de juiste on-
dersteuning, waarden en 
zelfvertrouwen krijgen. Sa-
men met onze sociale wer-
kers en bevoegde lokale 
personen begeleiden wij 
hen om dit zo vlot mogelijk 
te laten verlopen.  

 
 
 
 
 
 
Young Mothers 
Sinds de opening hebben we 
reeds 6 bevallingen achter de 
rug. Zowel de jonge moe-
ders als de baby's stellen het 
goed. Het was best wel hef-
tig en spannend. Het  zijn 
net die jonge (tiener) meis-
jes, die vaak het slachtoffer 
zijn van geweld, misbruik 
maar vooral misbruikt wor-
den. Daarom geven we hen 
eerlijke kansen en hoop  
want zij staan voor een gro-
te taak.  

Projecten 

 

 

 
 
 
Inleefreizen 
Niek, Karen, Anne, 
Tijs, Robin, Anouck, 
Dominique, Evie, 
Lynn, Irmgard, Luc, 
Margareta, Koen-
raad, Nadege, Joze-
fien, Laura, Liesbeth 
en Ann waren alle-
maal te gast in Ke-
bene de afgelopen 
maanden! We willen 
onze vrijwilligers en 
gasten dan ook be-
danken voor hun 
inzet ter plaatse!  
 
Zij hebben mee ge-
holpen bij de dage-
lijkse taken en wa-
ren ondersteunend 
voor het personeel. 
 
 
THNX2U 
Dankbaar zijn we 
voor het vele ver-
trouwen en de gif-
ten die we ontvan-
gen, op die manier 
kunnen wij bouwen 
aan een duurzame 
toekomst.  
 
We ontvingen  heel 
wat mooie bijdragen 
en giften. Dank aan  
Stichting Sambo,  
Annelies en Lotte 
(zomerterras), Diak 
Prot. Gem., Futura 
bvba, Fatma Kaya en 
familie, Immaculata 
Instituut Brugge, 
Magda Van Dormael, 
LBC Volwassenon-
derwijs Antwerpen, 
Tania Verstraeten, 
Familie Vanroye - 
Knoops, en de stu-
denten van Rhizo 
Kortrijk.  
 
Dank je wel… Asan-
te Sana  
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Andere 
Interesse om een kindje te 
steunen?   
 
https://kebene.com/een-kind/  
 
 
 
 
 
 
Sponsors gezocht 
Kebene leeft van giften en 
donaties, bovendien koppe-
len we elk kind aan sponsors 
om vaste inkomsten te ont-
vangen die de algemene kos-
ten gedeeltelijk kunnen dek-
ken. Sponsors zijn de basis 
van ons project!    
 

Zo hopen wij de betrokken-
heid groot te houden. Voor 
€25/ maand, kan je een kind-
je steunen en mee een ver-
schil maken. Hierdoor kun-
nen we de kinderen voorzien 
in hun basisbehoeften en hen 
vooral kind laten zijn! Elk 
kind dat geholpen kan wor-
den is dan ook de moeite 
waard. Kebene zoekt nog 
een tal van sponsors!   
 
KEBENE IS DANK-
BAAR! Er zijn zoveel pro-
jecten, zoveel goede doelen, 
en er zijn zoveel noden in de 
wereld! Kebene probeert op 
haar manier een klein ver-
schil te maken… samen kun-
nen we dit en geven we de 
wereld weer een beetje 
meer kleur. 

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

 

 

Baby & Day Care  
Een 30-tal peuters die in 
twee lokalen opgevangen 
worden in de dag, begeleid 
door twee leerkrachten en 
een assistente. Zij ontvangen 
een uniform, rugzakje en 
krijgen een warme maaltijd 
en een stukje fruit is voor-
zien. Verschillende activitei-
ten wisselen elkaar af… Een 
goede start voor een begin-
nend project, komende we-
ken evalueren we om te 
verbeteren waar nodig.  

Infoavond Kebene 
Iedereen is welkom op onze 
bijeenkomsten.  De eerstvol-
gende bijeenkomst is op 
woensdag 25 september 
2019 om 20.00 te Merksem. 
https://kebene.com/juni-
kebene-borrelt/  
 
 
 
 
 
 
Slotwoord 
Kebeniaanse groeten vanuit 
de ganse Kebene Familie, tot 
de volgende update... groe-
ten van het Kebene Team. 

INFOAVOND 

Woe. 25 sept. ‘19 
20u 

MERKSEM 

Sinds de opening van dit (nieuwe) project tellen we reeds 6 be-
vallingen en vangen we een 30 tal kids op in de dagopvang! 
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