
 

 
 
 
Kebene Youths,  
Adults & Support 
De ontwikkeling van de kin-
deren is belangrijk. Elke leef-
tijd heeft zijn aandachtspun-
ten. Het doorstroomsys-
teem dat Kebene hanteert  
is een gezonde en doordach-
te keuze, zodat de jongeren 
voldoende begeleid worden 
naar een  leven buiten Ke-
bene.  
Eind dit jaar zullen we helaas 
weer enkele kinderen moe-
ten loslaten, zij gaan een 
onafhankelijk leven tegemoet 
en worden hierop voorbe-
reid. Ook zullen er verschil-
lende kinderen vanuit Ke-
bene de overstap naar het 
youths project maken, een 
spannend moment voor hen. 

De kinderen 

Gedurende de maand augus-
tus konden onze kinderen 
nog genieten van een wel-
verdiende vakantie. De 
schoolpoorten werden terug 
geopend begin september 
voor de aanvang van het 
laatste trimester dat eindigt 
november. De tijd vliegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sport & spel voor iedereen, 
afwisselend met de gebruike-
lijke studies en dagtaken in 
en rond Kebene, zo werden 
de dagen gevuld en kon ie-
dereen zich vermaken.  Vori-
ge maand is iedereen op 
jaarlijkse controlebezoek 
geweest bij de tandarts. 

Ten Huize Kebene gaat het 
goed, er heerst stabiliteit en 
een gezonde sfeer. We zijn 
begonnen met de volledige 
vervanging van de rieten 
daken van de twee huisjes 
waar de meisjes verblijven. 
Deze daken zullen vervangen 
worden door dakplaten, die 
duurzaam en veiliger zijn. 
We hopen begin volgend 
jaar om de twee daken de 
nodige aandacht te geven, 
een deel van de Grote Actie 
kan daarvoor gebruikt wor-
den. 
Een familiebezoek gedurende 
twee weken voor onze kin-
deren zal worden ingepland 
midden december. 

Kebene Familie! 

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

 

 Beste sympa-
thisanten van 
Kebene 
Veel lees- en kijkple-
zier met onze update 
vanuit de Kebene 
Familie!  
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Smullen voor het 
goede doel… 

De Grote  
Kebene Actie 
2019 
 
Naar jaarlijkse ge-
woonte zijn we er 
weer met de Grote 
Actie. Dit jaar heb-
ben we twee nieuwe 
producten; Rosé wijn 
(Syrah) en een exclu-
sief Kebene Pakketje 
(diertje, zakje & CD 
Kebene The Song).  
 
Overzicht producten: 
https://kebene.com/
de-grote-actie-2019/  

We hopen dit jaar 
het succes van de 
voorbijgaande jaren 
te evenaren. De op-
brengst van deze 
actie gaat integraal 
naar de structurele 
werking van Kebene 
en voor de renovatie 
van de overige da-
ken. De verkoop 
loopt tot eind sep-
tember.  Bestel nu en 
STEUN Kebene! 
 
Bestellen in uw 
buurt: 
https://kebene.com/
bestellen-in-uw-

buurt/  
 

Hip Hip Hoera 

Happy Birthday… In okto-
ber vieren we de verjaardag 
van Manaisha, Asha, Steve en 
Abdallah. En in november 
zullen we zingen voor Saada, 
Nashon, Brenda, Ferdinand, 
Elizabeth, Peter en Des-
mond. 
 

Thomas, we denken 
aan jou… † 2000-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 

U komt toch ook?  
Events tvv Kebene 
Gezellig samenzijn en de sfeer 
van Kebene ervaren, iedereen 
is welkom op onze bijeen-
komsten.   
 
De eerstvolgende infoavond 
is op vrijdag 20 september 
2019 om 19.00 te Genk. 
Iedereen welkom, deelname 
is gratis, inschrijven is ver-
plicht:  
https://
www.kebenecottages.com/
events/default.aspx?event=7  
 
In Antwerpen zal de info-
avond plaatsvinden op woens-
dag 25 september 2019 om 
20.00 te Merksem. 
https://kebene.com/juni-
kebene-borrelt/  
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Kennedy, ooit een Kebene 
Family member, is gedurende 
enkele maanden te gast in 
België en Nederland. Hij zal 
uiteraard op de vele events 
tvv Kebene aanwezig zijn en 
tijd maken om bij te kletsen 
met alle Kebene Liefhebbers. 

Hopelijk zien wij jou op een 
van onze events?  https://
kebene.com/events/  
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De verschillende projecten 
naast Kebene zijn tot stand 
gekomen om meer impact te 
krijgen op de lokale samenle-
ving. We streven niet naar 
een groter maar breder pro-
ject met als doel een meer-
waarde te zijn voor velen die 
geen kansen hadden en de 
hoop verloren! 
 
De verschillende projecten 
verbonden aan Kebene: onze 
lodges & cottages, youths &  
adults, support, baby & day 
care, young mothers, het 
naaiatelier en de moestuin. 

Baby & Day Care  
Al die peuters die door de 
dag worden opgevangen, 
zorgen voor veel leven. We 
verdiepen er ons ook in om 
de vakantietijden een speel-
tuinwerking op te starten 
voor de jongsten.   
 

Young Mothers 

Met de jonge tienermeisjes 
en hun baby’s gaat het goed. 
Het zijn trotse mama’s en 
zorgen goed voor hun baby. 
Voorbereidend, plannen we 
gesprekken en momenten 
om hun persoonlijk doel te 
begrijpen en daarrond een 
actieplan op te maken. In 
die periode willen we hen 
verder begeleiden en sturen 
naar een zelfstandig leven. 

Projecten 

 

 

 

THNX2U 
Zonder de volledige 
steun, het vele ver-
trouwen, de betrok-
keneheid mensen 
met een GROOT 
hart, kan Kebene 
niet bestaan.  Onze 
dank is groot, voor 
elke manier van 
steun. Want alle  
giften die we mogen 
ontvangen, geven 
ons de kans verder 
te bouwen aan een 
duurzame toekomst.  
 
We ontvingen  heel 
wat mooie bijdragen 
en giften.  
 
Dank aan  De Scha-
kel, Steffy Pieters, 
Fatma Kaya en fami-
lie, Josee Nuyts, 
Lieven Delva, Futura 
BV, Kesta Techn. 
Adviesbureau, Zon-
dag school CGK 
Mijdrecht, Eric Ba-
ranyanka, De Ketjes 
 
Dank je wel… Asan-
te Sana  
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Andere 
Inleefreizen naar  
Kenia 
Een handje komen helpen en 
de Afrikaanse cultuur leren 
kennen, tijdens de inleefrei-
zen naar Kebene kan je deze 
ervaringen beleven. Het 
vraagt een goede voorberei-
ding en open mentaliteit met 
respect naar de bestaande 
huisregels. Meer info over 
inleefreizen zijn via onze 
website beschikbaar of kom 
een keer naar onze infoses-
sies.  
We willen onze vrijwilligers 
en gasten bedanken voor 
hun inzet ter plaatse! Zij 
hebben mee geholpen bij de 
dagelijkse taken en waren 
ondersteunend voor het 
personeel.  

Dank aan Liesbeth, Manon, 
Hannah, Karin, Esther, Laura, 
Robin, An, Lente, Nora, An-
nelies, Lotte, Marie, Eline, 
Dorien, Maraam, Linda en Jo. 
 

Events ttv Kebene 
Kom de sfeer van Kebene ver-
kennen op één van onze events 
de komende weken.   
 

20/09/2019  

Infoavond Genk (Bel) 

- 

25/09/2019  

Infoavond Merksem (Bel) 

- 

28/09/2019  

Kaas & wijnavond Merksem (Bel) 

 - 

05/10/2019  
Mosselmaaltijd, Loensweg 24 

Nieuwerkerk (Nld) 

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) 

 

 

Naaiatelier 

Het feit is dat het naaiatelier 
meer doet dan herstellingen 
alleen.   Naast de gebruikelij-
ke opdrachten is het naaiate-
lier klaar om eigen ontwer-
pen  te realiseren,  nieuwe 
gadgets die zowel in Kenia 
als in eigen land ingezet kun-
nen worden, om Kebene te 
blijven promoten.  
 

Moestuin 
Tijdens de vakantie zal Ke-
bene weer kampen organise-
ren naar de landbouwgrond. 
Verder zoeken we meer 
adviezen en ondersteuning 
om het project doeltreffen-
der te maken. Een combina-
tie van landbouw, dieren en 
inleef-kampen voor onze 
jongeren en vrijwilligers. 

12/10/2019  

Leveringen  

de GROTE Kebene Actie  

Vlaanderen (Bel) 

- 

19/10/2019   

Pannenkoekenslag  

Merksem (Bel) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slotwoord 
Zo zijn jullie weer op de 
hoogte, Kebeniaanse groe-
ten, de Kebene Familie, tot 
de volgende update...  
Kebene Team. 

Interesse om een 
kindje te steunen?    

https://
kebene.com/een-

kind/ 

Sponsors, partners, vrijwilligers zijn voor Kebene belang-
rijker dan ooit, zonder jullie is dit alles niet mogelijk.   
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