
 

team vormen.  Het is mooi 
om zien, dat alles goed be-
dacht werd en uiteindelijk al 
voor heel wat resultaten 
heeft gezorgd. Kebene is een 
familie, een warme (t)huis in 
een veilige omgeving. 
 

Kebene Familie 
Kebene is wel degelijk een 
familie. Dat horen we vaak 
en dat doet ons ook veel 
plezier want we willen onze 
kinderen, personeel, gasten, 
sponsors en vrijwilligers een 
“thuisgevoel” geven, een 
oprechte kijk op het leven in 
en rond Kebene. Onze 
sponsors zijn de basis van 
het project en geven het 
vertrouwen om ons te kun-
nen inzetten voor Kebene 
want dat is nodig om de 
groei, kwaliteit en werking 
te blijven garanderen. Op die 
manier maken wij een ver-
schil…#giving-chances  

Jambo (hallo)! Beste sympa-
thisanten, vrienden en kebe-
nianen,  
 
alweer een jaar voorbij, dus 
met plezier hier een beknopt 
jaarverslag, een overzicht 
van de meest recente ge-
beurtenissen van het afgelo-
pen jaar, inclusief een voor-
uitblik op 2020. Het beleids-
plan kan u alvast terugvinden 
op onze website:  
https://kebene.com/beleids-
plan-2019-2023/ 
 
Hulpbehoevende kinderen in 
Kenia ondersteunen met 
basisbehoeften als voedsel, 
onderdak, onderwijs, ge-
zondheidszorgen, opleidin-
gen, zelfstandigheid, liefde en 
geloof! Het blijft onze missie 
die we met veel overgave en 
passie uitvoeren. Elk kind dat  
een kans krijgt, is de moeite! 

Algemeen  

Kebene zal in mei haar 13de 
verjaardag vieren. In dit jaar 
zullen we veel aandacht ge-
ven aan de algemene wer-
king, structuur, continuïteit, 
stabiliteit en kwaliteit. Ter-
wijl in 2019 de focus lag op 
de opening van de Baby Ca-
re plaatsvond en vooral in 
het teken stond van verschil-
lende renovatiewerken en 
de herstellingen van de da-
ken omwille van dakplaten 
voor veiligheidsredenen, 
hygiëne en duurzaamheid. 
 
En er was meer… Kebene 
The Song, een vrolijk lied 
werd uitgebracht en kent 
een aanstekelijk deuntje.  
Verder werd er achter de 
schermen hard gewerkt  
door ons team in België en 
Nederland. In Kenia konden 
we rekenen op ons lokaal 
personeel en management, 
die ondertussen een goed 

Voorwoord 

Alle hoogtepunten in 
een notendop in ons 
jaarverslag en we 
geven ook een blik 
naar 2020.  Veel kijk– 
en leesplezier, Ke-
bene Familie. 
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Vervolg… 
In 2019 werden er opnieuw 
6 nieuwe kinderen toever-
trouwd en opgenomen ten 
Huize Kebene (Esther, Na-
shon, Kessiah, Zachariah, 
John M. en Abdinasir).  Op 
de leeftijd van 15 jaar 
stroomt men door naar het 
youths project waar momen-
teel 11 jongeren verblijven,  
tot 18 jaar volgt via het Ke-
bene adults & support pro-
ject  nog een laatste fase, 
waar ondertussen 6 jongvol-
wassenen (+18) verblijven en 
2 onder het support pro-
gramma.  
 
Sinds februari bestaat de 
Kebene Familie ook uit 10 
jonge tienermeisjes (mama’s) 

en ondertussen reeds 8 ge-
zonde baby’s. 
 
Tot onze Kebene familie, 
horen ook onze 22 lokale 
personeelsleden in Kebene 
en haar nevenprojecten. Zij 
staan in voor de dagelijkse 
opvang, begeleiding en zijn 
tevens een vertrouwensper-
soon voor de kinderen.  
 
Als team proberen we voor-
al een familiegevoel ten Hui-
ze Kebene te creëren, dat 
lukt aardig! 
 
Op de dag van vandaag wer-
ken we nauw samen met de 
familieleden, dit werd ons 
opgelegd door de overheid 
en kinderbescherming. Het 
is belangrijk om de familie 

van de kinderen een bepaal-
de verantwoordelijkheid te 
geven en opnieuw een band 
tussen hen te laten groeien. 
Dan kan de overgang vlotter 
doen verlopen voor hen die 
op de dag terugkeren, dit is 
noodzakelijk.  Na het laatste 
familiebezoek in december, 
zijn er een 7-tal kinderen 
niet meer teruggekomen 
naar Kebene. Zij werden 
herenigd met hun familie, 
wat een positief gegeven is.  

We namen afscheid van Syl-

via, Brenda, Kemunto, Celis-

tine, Rahim, Farida, Tyrese, 

Stacy, Hidaya, Esther en Na-

shon! Loslaten, het hoort 

erbij, hoe pijnlijk of frustre-

rend het ook mag zijn. We 

blijven hen wel opvolgen.  
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Eind 2019 hebben Asha, 
Jacky, Sawa, Peter, Kazingu, 
Emmanuel, Faith Desmond 
de stap gezet naar het 
youths project omdat zij de 
leeftijd van 15 jaar hebben 
bereikt.   

 
Kebene  
Adults & Support 
Onze jongvolwassenen (+18) 
krijgen de kans door dit aan-
sluitend project om zich 
verder voor te bereiden,   te 
ontwikkelen en hun studies 
of actieplan af te werken.   
Dit is belangrijk zodat zij 
voldoende mogelijkheden  
krijgen en in staat zijn om 
een onafhankelijk leven na 
Kebene te kunnen opbou-
wen.  We geloven sterk in 
deze opzet en daardoor  
verhogen de slaagkansen 
aanzienlijk.   

Kebene Baby & Day 
Care 
Het concept groeide in sep-
tember 2018 en al vrij snel, 
sinds februari 2019 werd de 
opening gehouden van dit 
nieuwe project. Op ruim 6 
maanden tijd werd alles in 
werking gesteld.  
 
Vandaag zijn we trots te 
kunnen melden dat de Ke-
bene Familie ook uit 10 jon-
ge tienermeisjes (mama’s) en 
ondertussen reeds 8 gezon-
de baby’s bestaat.  
 
We vangen daarnaast nog 
eens een 30-tal peuters op 
in onze Kebene Day Care, 
een vorm van inkomsten en 
werkgelegenheid om op die 
manier impact te krijgen op 
de omliggende regio waar 
wij gelegen zijn.  
 

Kebene Young Mo-
thers  
De doelstelling is om jonge 
moeders op te vangen en te 
begeleiden gedurende een 3 
jarig traject.  Hiervoor heb-
ben we bestaande hutjes 
omgevormd tot tijdelijke 
rescue verblijven. De jonge 
tienermeisjes zullen begin 
2020 starten met een oplei-
ding in combinatie met het 
verzorgen en opvoeden van 
hun kindje.  
 

Kebene Youths 
Op de leeftijd van 15 jaar 
stroomt men door naar het 
youths project waar momen-
teel 11 jongeren verblijven 
tot  18 jaar. Op die leeftijd is 
men volwassen en krijgen ze 
de mogelijkheid om hun toe-
komst meer vorm te geven.  

Projecten 
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Naaiatelier 

Veel activiteit in ons naaiate-
lier vonden plaats, opleidin-
gen en workshops werden 
georganiseerd voor de jon-
geren.. Schooluniformen, 
werkuniformen, kussenslo-
pen,  muskietennetten, gad-
gets voor verkoop, kerst-
sterren en zoveel meer,… 
allemaal gemaakt zodat de 
opbrengsten terug naar Ke-
bene kunnen stromen en wij 
verdere concepten kunnen 
uitwerken.                    
 

Landbouw–moestuin 
Het blijft moeilijk om dit 
project meer kracht bij te 
zetten. De verwachtingen en 
de praktische kant van ons 
irrigatiesysteem op de land-

bouwgrond zou beter, opti-
maler en efficiënter moeten 
verlopen met de juiste men-
sen en een goed doordacht 
plan op basis van de Afri-
kaanse mogelijkheden. Met 
de dieren gaat het wel goed 
( geiten, koeien, eenden, 
kippen).  Verschillende 
(motor) trips naar de land-
bouwgrond blijven bij onze 
gasten in de smaak vallen. 
Tijdens de vakanties organi-
seren we daar geregeld een 
kamp waarbij onze jongeren 
ervaring kunnen opdoen of 
vakantiejob kunnen doen. 
 

Health  
De algemene gezondheids-
zorgen zijn belangrijk en 
vragen de nodige aandacht.  

Onze deeltijdse verpleeg-
ster, Violet is al jaren de 
vertrouwenspersoon die 
Kebene heeft op medisch 
vlak. Zij zorgt voor de goede 
opvolging en de algemene 
verzorging in en rond Ke-
bene. Onze medische kamer 
dient om de eerste zorgen 
te kunnen bieden.  
 
Jaarlijks gaan de kinderen op 
controle bij de tandarts en 
we overwegen om een psy-
choloog aan te werven om 
de hen beter te kunnen be-
geleiden.  
 
Extra aandacht gaat ook naar 
een goede groeiontwikkeling 
van onze kids. Gezonde voe-
ding, fruit en hygiëne staan 
meer en meer centraal. 
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Infoavond 

Elk jaar organiseren we een 
aantal infomomenten. Tij-
dens deze avonden krijgen 
onze bezoekers,  gasten, 
sponsors en vrijwilligers een 
waaier van informatie toege-
licht op een correcte manier 
te informeren. 
 

Inleefreizen 

Afgelopen jaar hebben heel 
wat deelnemers zich inge-
schreven voor een inleefreis. 
Zij werden ingeschakeld bij 
het assisteren van het huis-
werk, begeleiden van en naar 
school, wassen en schoon-
maken, keukenhulp en on-
dersteuning van het perso-
neel in het algemeen.   
 
Vele helpende handen ma-
ken het werk lichter en 
daardoor is er tijd om ande-
re taken te kunnen uitvoe-

Gasten, sponsors & vrijwilligers 
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Acties & Events 

Het is ieder jaar weer een 
uitdaging om de inkomsten 
stabiel te houden. Niet evi-
dent want er zijn zoveel goe-
de doelen en projecten die 
middelen nodig hebben. Ke-
bene is er één van!  Een be-
langrijke factor  is dat Ke-
bene actief zal blijven met 
het promoten van het pro-
ject door deelname aan ver-
schillende acties. De drijf-
veer daarvan is een  zekere 
continuïteit van inkomsten. 
 

Investeringen 

Er werden verschillende 
investeringen gedaan voor 
Kebene. De meest opvallen-
de waren de renovaties van 
de daken, waarbij alle rieten 

daken volledig werden aan-
gepakt. Dit ging om een 
groot budget.  
 
We hebben dit besloten om 
duurzaam te werk te gaan, 
voor de hygiëne en brand-
veiligheid. Loyaliteit en maxi-
male inzet van de lokale be-
volking is cruciaal voor het 
bereiken van een duurzaam 
resultaat. 
 
Een andere grote investering 
dat werd gedaan is de aan-
koop van het nieuwe busje. 
Kinderen op een veilige ma-
nier kunnen vervoeren is 
een must. Meer nog, een 
Tuk-Tuk (veelvoorkomend 
openbaar vervoermiddel) 
werd ook aangeschaft.  

Elke cent kan  
verantwoord wor-
den! 
In ons financieel beleid ga-
randeren wij dat iedere euro 
te verantwoorden is. Elke 
cent wordt zelf uitgegeven 
en er wordt een transparan-
te boekhouding bijgehouden 
om de besteding van de gel-
den overzichtelijk te maken: 
of het nu gaat om schooluni-
formen of om het bekosti-
gen van medische zorg. Klei-
ne stappen met goede resul-
taten, doordacht en met 
steeds hetzelfde doel, het 
welzijn van de kinderen. 
 

Kebene is meer dan 
een naam! 
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ren of meer met de kinderen 
bezig te kunnen zijn.   
 
We gaan de huisregels ko-
mende jaren nog aanpassen 
om te kunnen blijven waken 
dat de structuur en eigen-
heid van Kebene behouden 
kan blijven. Het doel is een 
meerwaarde te zijn voor al 
onze bezoekers en in de 
eerste plaats het welzijn van 
de kids ten Huize Kebene.  
 

Gasten  
De betrokkenheid met ons 
project is groot en een goe-
de keuze want op die manier 
kunnen we onze transparan-
tie, oprechtheid en manier 
van werken tonen.  
 
We blijven wel alert voor 
het welzijn en de privacy van 
de kinderen, deze zullen ten 
allen tijde gerespecteerd 

moeten worden.  De kin-
deren een veilige en warme 
thuis geven gaat daarmee 
gepaard met respect naar 
hun normen en waarden. 
 

Lodges & Cottages 
We bereikten alweer een 
recordaantal gasten die Ke-
bene bezochten.  Nieuwe en 
(ex)vrijwilligers, studenten 
en sponsors waren te gast in 
Kebene. De werking ter 
plaatse en de bestaande 
structuur kregen steeds 
meer vorm.   
 
De lodges zullen in 2020, 
wellicht in het najaar een 
face-lift krijgen met bijhoren-
de renovaties. Villa Kebene 
blijft enkel te boeken voor 
onze sponsors.   Het perso-
neel zorgt voor een aangena-
me ontvangst en service ter 
plaatse!  



 

ken nauw samen om als 
team te kunnen functioneren 
want  dat is de sleutel om 
een familiaal gevoel te cre-
ëren.  
 
Enkel samen kunnen wij een 
verschil maken.  

Achter de schermen 
Het leven op het andere 
continent,... andere waarden 
en normen, een verschillen-
de mentaliteit, een langzaam  
tempo en zeer warm kli-
maat… maar één ding staat 
vast, wij zijn allemaal mensen 
en hebben recht op de basis-
behoeften van het leven. Een 
project starten is één, vol-
houden is twee en werken 
aan succes met oog om een 
verschil te maken is de 
grootste uitdaging. Het is net 
een leerschool en steeds 
besturen om het beter te 
doen  met een kritische blik 
om net waar er ruimte is te 
durven veranderen, groeien 
en te verbeteren. Dit kun-
nen we niet alleen, er is veel 
moed, vertrouwen en steun 
nodig om te garanderen dat 
een project als Kebene ge-

slaagd kan worden gezien! 

Team Kenia 
Ondertussen werken er ter 
plaatse elke dag ruim 22 
lokale personeelsleden aan 
en voor Kebene.  
 
Dit gaat van een manage-
ment team voor administra-
tie tot sociaal werkers, ver-
schillende huismoeders voor 
de opvang van de kinderen, 
een kok voor de maaltijden, 
bewakers die garant staan 
voor de veiligheid, algemene 
begeleiders & verzorgers, 
chauffeurs, werkkrachten 
voor onze workshops, een 
tuinman en klusjesman, een 
boer op onze landbouw-
grond, ect. 
 
Kebene is een grote familie. 
We blijven dan ook sterk 
inzetten om de juiste men-
sen rondom ons te hebben, 
we begeleiden hen en wer-

Weetje & Datjes 

 

P A G I N A  4  

Team België &  
Nederland 
Sinds eind 2018 heeft Pasci 
Princen de volledige leiding 
en werkt nauw samen met 
het ganse team, gesteund en 
geadviseerd door een groep 
van mensen met een groot 
HART voor Kebene.  
 
Het team bestaat uit:  Jo 
Janssen, Jill Van der Perre, 
Jan Francois, Linda Bau-
doin, Koen Heyrman, Robin 
De Palmenaer, An Lovato, 
Jan Flikweert, Nathalie Si-
monis, Linda De Vlieger en 
Christel Cop.  
 
Het team achter Kebene is 
een toegevoegde waarde en 
zij nemen verschillende tak-
en op zich ter ondersteuning 

van het Kebene project en 
haar nevenprojecten.  
 
Enkele taken die door team-
leden worden uitgevoerd: 
fondsenwerving, vrijwilligers-
begeleiding, administratief 
beleid, communicatie, sociale 
media, technische departe-
menten, fondsenwerving, 
infoavonden, presentaties,... 
 
Kebene krijgt veel onder-
steuning en adviezen. Ande-
re samenwerkingen kwamen 
tot stand in de afgelopen 
jaren. Op die manier hebben 
we goede contacten kunnen 
opbouwen met plaatselijke 
gemeentelijke besturen, 
scholen, bedrijven, kerken, 
sportverenigingen, lokale 
vzw’s of stichtingen,… 

 
 

 

Contact 
info@kebene.com 
 
VZW  
KEBENE BELGIE 
Deurnestraat 121 
2640 Mortsel 
Ondernemingsnummer 
0897.314.930 
Rekeningnummer:  
BE78 7795 9305 3586  
(+32 497 847873) 
 
Stichting  
Kebene Nederland 
Oudheiligeweg 10 4307lb 
Oosterland  
KvK-nummer 
20140176 
Bankrekening:  
NL18 RABO 0144 0665 56 
(+31 6 25119482) 

Contact 
info@kebene.com 
 
KEBENE  
FOUNDATION KENIA 
Po Box 462 - 80400 Ukun-
da, Mombasa 
Registratie nummer  
CS NO 000 850  
Rekeningnummer:  
BE78 7795 9305 3586  
(Sarah Were, manager)  
+254/(7)20422607 
(Naomy Narry, manager)  
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men dat verschil maken.  
Groetjes,  
Oprichter, Pasci Princen 
VZW Kebene België en  
Stichting Kebene Nederland 

 

 

Kebene morgen 
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Slotwoord 
Tot slot in deze update, 
waar de gang van zaken en 
de verschillende projecten 
die Kebene vandaag kent 
werden toegelicht, nog even 
dit:  
het is niet evident of vanzelf-
sprekend maar het is een 
voldoening om zoveel kin-
deren vandaag te zien stralen 
en de kans krijgen om kind 
te kunnen zijn. De mogelijk-
heden krijgen om goed on-
derwijs te volgen, voldoende 
maaltijden te benutten, goe-
de voorziening van gezond-
heidszorgen en tot slot in 
een veilige warme thuis te 
kunnen leven. 
 

BEDANKT 

Uit naam van de ganse Ke-
bene Familie, de kinderen, 
het personeel en het team in 
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België en Nederland! 
“onze oprechte dank voor elke vorm 
van ondersteuning, het vertrouwen 
en de nauwe betrokkenheid in de 

voorbije jaren” 
 
We zullen ook vertrouwen op 
God en de komende jaren er 
alles aan doen om dit te behou-
den, met dezelfde overgave en 
passie, gesteund door onze spon-
sors en Kebene liefhebbers.  Het 
is en blijft de moeite waard dat 
verschil te blijven betekenen voor 
elk individu, want elk kind heeft 
recht om kind te kunnen zijn en 
een kans te krijgen op een waar-
devolle toekomst! Laat ons sa-

“Kleine stappen met 
mooie resultaten” – 

Kleinschalig blijven met 
grote betrokkenheid”. 


