
 

 
 
 
 
januari naar het secundaire 
onderwijs. Proficiat en veel 
succes aan hen.  

 
Youths, & Adults  
Zoals eerder aangekondigd, 
hebben we helaas weer en-
kele kinderen moeten losla-
ten, zij gaan een onafhanke-
lijk leven tegemoet en wer-
den hierop voorbereid. We 
namen afscheid van Ibrahim 
en Omondi. Voor Faith, As-
ha, Jacqueline, Emmanuel, 
Kazungu, Sawa en Peter brak 
er een ander bijzonder mo-
ment aan, zij hebben onder-
tussen de overtstap gemaakt 
naar het Youths Project 
waar zij zich op hun manier 
zich verder kunnen ontwik-
kelen! 

Vakantie en familie-
bezoek 
Begin november werden de 
examens afgerond, de grote 
vakantie kan beginnen. Tijd 
voor ontspanning en ple-
zier… we voorzien heel wat 
activiteiten om de dagen op 
te vullen en plannen voor 
ieder wat wils.  

Familiebezoek 
Begin december is het zoals 
jaarlijkse gewoonte dan ook 
het familie moment. Bijna 
alle kinderen gaan voor ruim 
20 dagen naar hun familie.  

Dit initiatief werd genomen 
om de band met hun familie 
te onderhouden en de kin-
deren ook bewust te maken 
van waar zij komen.  Het is 
een hele organisatie om dit 
in goede banen te leiden. 
Rond 20 december verwach-
ten we alle kinderen terug 
ten Huize Kebene om de 
feestdagen samen door te 
brengen.  
 
Voor kerst en nieuwjaar 
voorzien we weer een feest-
maaltijd, een bezoek aan de 
kerk en wat feestelijke mo-
menten. En dan staat het 
nieuwe schooljaar weer 
voor de deur.  
 

School 
En we willen uiteraard het 
goede nieuws nog eens extra 
benadrukken. Emmanuel, 
Sawa, Peter, Faith zijn met 
glans geslaagd en gaan vanaf  

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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Het team dat 
elke dag klaar- 
staat voor Ke-
bene.  
De Kebene Familie 
bestaat uit meer dan 
100 gezichten.  We 
willen dan ook graag 
hen in de kijker zetten, 
zij die elke dag klaar-
staan om de kinderen  
te begeleiden in een 
warme thuis en liefde-
volle omgeving.  Het 
management bestaat 
uit een administratieve 
ploeg en sociaal wer-
kers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarah is de algemene 
manager, gesteund 
door Ajaa, Kennedy, 
Naomi en Joseph. Zij 
staan in voor de alge-
mene werking.  Daar-
naast hebben we  Eli-
zabeth P., David, Jojo, 
Jackson, Violet, Eliza-
beth, Esther, Chaka, 
Jacqueline, Irene, Kha-
dijah, Jedida, Mariam, 
Victoria, Ogam, Dor-
cus W, Beatrice, John-
son, Rose, Paul, Dor-
cus S, Jacktone, Abdal-
lah en Joshua in dienst.   
 
GO GO GO … Toge-
ther we can do it! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hip Hip Hoera 

Happy Birthday… In decem-
ber vieren we de verjaardag 
van Hamisi, Bidala, Mwanapilli, 
John P. en Christine.  
 
In januari zullen we zingen 
voor Mercy, Lilian, Bahati 
Millicent, Halima en Abdallah. 
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Werkbezoek van 
Kennedy… 
Sinds midden augustus tot 
midden november was Ke-
bene te gast in België en Ne-
derland. Hij heeft zich gedu-
rende die periode zich inge-
zet om Kebene te promoten 
dmv zijn getuigenis te delen 
tijdens talrijke presentaties 
en events.  
 
Een grote dank-je-wel aan 
Kennedy om dit te willen 
doen en voor al zijn inzet en 
overgave aan het project. 
Deze uitdaging is alvast ge-
slaagd en misschien komt er 
een vervolg op dit avontuur. 
Kennedy is tewerkgesteld bij 
het management van Kebene. 

Infoavond in Antwer-
pen!  
Gezellig samenzijn en de sfeer 
van Kebene ervaren, iedereen 
is welkom op onze bijeen-
komsten.  
 
De eerstvolgende infoavond 
is op woensdag 29 januari 
2020 om 20.00 te Merksem.  
https://kebene.com/juni-
kebene-borrelt/  

https://kebene.com/juni-kebene-borrelt/
https://kebene.com/juni-kebene-borrelt/


Baby Care & / Young 
Mothers 

Februari 2019… net geen 
jaar geleden, de start van 
een nieuw project. We zijn 
zo trots dat we dit initiatief 
hebben genomen.  Het blijkt 
noodzakelijk te zijn en heb-
ben toch al een klein verschil 
kunnen betekenen. De ba-
lans van vandaag; een 8-tal 
baby’s en twee jonge tiener-
meisjes die nog moeten be-
vallen.. Een goed begin! 

Andere projecten 

In het naaiatelier werd er de 
afgelopen weken hard ge-
werkt. Ontwerpen van 
kerstkaarten, textiel pro-
ducten en voorbereiding 
schooluniformen waren de 
voornaamste bezigheden.  
 
Op de landbouwgrond gaat 
het ook zijn gangetje. Gere-
geld werd Kebene voorzien 
van mais, bananen, passie-
vruchten en wat groenten 
die geoogst werden.  Daar-
naast hebben we 4 koeien, 
een hoop geiten, enkele kip-
pen en eenden.  
 
We gaan in 2020 kijken in 
welke maten we beide pro-
jecten verder kunnen uit-
werken.  

En het gaat goed met de 
mama’s en de baby’s, ze  
krijgen meer en meer ver-
trouwen en bloeien open. 
Volgende maand starten de 
eerste jonge tiener mama’s 
aan hun opleiding om hun 
persoonlijk doel of actieplan 
verder te ontwikkelen.  
 
We begeleiden en onder-
steunen waar nodig zodat 
zij de combinatie van mama 
en opleiding goed kunnen 
combineren.  
 

Day Care 

In de dagopvang is het mo-
menteel iets rustiger gezien 
de vakantieperiode.  Vanaf 
januari verwachten we 
weer 30 peuters tussen 0 
en 5 jaar.   

Projecten 

 

 

 
 
 
Samen maken wij 
een verschil! 
 
Inleefreizen naar  
Kenia 
We willen onze vrij-
willigers en gasten 
bedanken voor hun 
inzet ter plaatse! Zij 
hebben mee gehol-
pen bij de dagelijkse 
taken en waren on-
dersteunend voor 
het personeel.   
 
Dank aan Maud, 
Amber, Brent, As-
trid, Marlies, Franci-
ne, Margriet, Nancy, 
Ingrid, Stien, Vera, 
Irene, Nelle, Hanne, 
Bart, Karen, Ansita, 
Kim, Laurina, Marti-
ne en Jo. 
 
 
THNX2U 
We ontvingen  heel 
wat mooie bijdragen 
en giften.  
 
Dank aan allen 
voor elke vorm 
van steun en be-
trokkenheid,… 
 
Dank je wel…  
Asante Sana  
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Andere 
Renovaties van de 
rieten daken. 

Sneller dan voorzien, konden 
we reeds starten met de 
renovatie van de laatste twee 
daken van de slaapplaatsen. 
 
Het riet is bijna verdwenen 
en vervangen door dakpla-
ten.  Op die manier zal Ke-
bene er binnenkort toch een 
beetje anders uitzien.  We 
kozen bewust voor duur-
zaamheid en veiligheid...  

De Ton goes  to Ke-
bene 
Wat een uitdaging!  Gedu-
rende 10 dagen kregen we 
een groep enthousiaste fiet-
sers te gast die vanuit Ke-
bene tot aan de voet van de 
Kilimanjaro hebben gefietst 
en dat met enkele plaatselij-
ke vrienden tvv Kebene.  
 
Bedankt allemaal voor jullie 
inzet, overgave en steun aan 
Kebene.  Proficiat aan Anne, 
Jan, Alfons, Erik, Gerda, Jan 
M., Herwig, Jacqueline, Tim 
en Koen. 

Contact info@kebene.com 
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Slotwoord 
Met veel plezier delen wij 
onze avonturen en bezighe-
den in en rond Kebene. We 
willen u steeds op de hoogte 
houden en uw betrokken-
heid is voor ons heel belang-
rijk! Zo zijn jullie momenteel 
weer op de hoogte,  
Kebeniaanse groeten, de 
Kebene Familie, tot de vol-
gende update...  
Kebene Team. 

KEBENE  
WENST U FIJNE 
FEESTDAGEN 
VOL GELUK-
VREUGDE EN 

VREDE 

Kebene is meer dan een naam... 


