
 

periode  
 
 
 
 
is voorzien voor april. 
 

Youths, & Adults  
Onze jongvolwassenen doen 
het ook goed, zowel de 
meisjes als jongens hebben 
hun eigen manier van aan-
pak. Ze werken nauw samen 
en al doende leren zij elke 
dag weer wat nieuws.  Het is 
een hele uitdaging voor elk 
van hen om de combinatie 
van studies en  de verant-
woordelijkheid als jongeren 
te combineren.  Dit doen we 
met oog op een onafhanke-
lijk leven buiten Kebene, zij 
moeten op een gegeven mo-
ment klaar zijn om die stap 
te nemen.  We begeleiden 
hen hierin en zijn er om ad-
vies te geven.  

Algemeen 
Achter de schermen werden 
door het management heel 
wat inspanningen geleverd 
om de nieuwe aanvraag tot 
registratie van ons kinderte-
huis aan te vragen, een hele 
administratieve winkel van 
documenten, registraties en 
vergunningen.  
 
Eind maart zullen de con-
tracten voor het personeel 
worden aangepast aan de 
wetgeving en de vernieuwde 
huisregels. Om stabiliteit en 
kwaliteit te garanderen de-
den we een grondige evalua-
tie zodoende het team met 
de juiste mensen verder kan 
bouwen aan een toekomst 
voor Kebene.  
 

Nieuwe kindjes 
We verwelkomen de nieuwe 
kindjes (Adris, Liz, Gift, Ab-

dalamin, Collins, Ibrahim 
Nyae, Abdallah, Anwar en 
Kennedy) die begin januari 
werden overgedragen aan 
Kebene. Karibu!   Zo telt de 
Kebene familie 46 kinderen, 
11 youths, 5 adults, 4 onder 
support, 12 jonge tienerma-
ma’s, 10 baby’s en 22 perso-
neelsleden! Huisje wel te-
vree...  

Nieuw schooljaar 
Het nieuwe schooljaar is 
sinds begin januari weer van 
start gegaan. Iedereen heeft 
zich goed voorbereid en de 
focus staat weer op stude-
ren. De volgende vakantie-
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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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“Mandazi” van 
onze Kok Josiah, 
het recept! 
Mandazi, is een vorm 
van gebakken brood 
dat is ontstaan aan de 
Swahili-kust. Het is 
een van de belangrijk-
ste gerechten in de 
keuken van de Swahili-
bevolking. 
Voorbereiding 

Klop de bloem, suiker, 
bakpoeder, kardemom 
en zout in een grote 
kom. Maak een kuiltje 
in het midden en ge-
bruik dan een spatel 
om het ei en kokos-
melk te mengen. Leg 
het deeg op een met 
bloem bestoven op-
pervlak en kneed tot 
een glad mengsel. Ver-
deel het deeg in 4 por-
ties. Rol 1 portie deeg 
uit tot een cirkel van 
ongeveer 6 ml dik. 
Snijd in 8 driehoeken. 
Herhaal dit met de 
resterende porties. 
Verhit de olie in een 
grote pan tot 180˚C. 
Bak de mandazi 2-3 
minuten per kant, tot 
ze goudbruin zijn. Giet 
af op keukenpapier. 
Meer info en ingredi-
ënten, zie website: 
https://kebene.com/
volunteers/news-

februari-2020-recept-
van-onze-kok/  

Renovaties  
Duurzaamheid, net daarom 
hebben we de rieten daken 
vervangen gedurende het 
jaar 2019. Het resultaat mag 
gezien worden.  In het voor-
jaar plannen we de renova-
ties van de keuken en on-
langs werden de buitenmu-
ren van de slaapplaatsen 
bepleisterd en beschilderd.  

 

Jaarverslag&begroting 
Elk jaar voorzien wij een vol-
ledig verslag van het afgelo-
pen jaar en een vooruitblik 
naar het huidige jaar. Kebene 
zal in mei haar 13de verjaar-
dag vieren. In dit jaar zullen 
we veel aandacht besteden 
aan de algemene werking, 
structuur, continuïteit, stabili-
teit en kwaliteit.  
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Hip hip Hoera... 
Happy Birthday… In januari 
vierden we heel wat jarigen: 
Sawa, Collins, Mbeyu, Grace, 
Kessiah, Abdinasir, Elizabeth. 
 
In februari zingen we voor 
Dan en Anwar. 

In de begroting leggen we 
vooral de nadruk op het fi-
nanciële aspect. Kebene is 
ondertussen uitgegroeid tot 
een groot project met heel 
wat nevenprojecten, uiter-
aard is hier bewust voor ge-
kozen. Hieruit is het idee 
ontstaan om de reële behoef-
te stap per stap door het 
lokale team in Kenia uit te 
laten voeren, met behoud van 
de nodige controle en sturing, 
opvolging en begeleiding.  
 
Together we can do it...   
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Baby Care & / Young 
Mothers 

Februari 2019… een jaar 
geleden. Balans: 12 jonge 
tienermeisjes en 8 baby’s.  
Daar kunnen we trots op 
zijn! Met de nodige onder-
steuning en begeleiding zien 
we elke jonge mama steeds 
meer groeien en ontwikke-
len.  De mama’s volgen mo-
menteel ook een deeltijdse 
opleiding of gaan terug naar 
school om hun studies ver-
der te zetten.  En het gaat 
goed met hen... 

Andere projecten 

De ontwerpen van kerst-
kaarten, de schoolunifor-
men, nieuwe muskietennet-
ten en enkele gadgets wer-
den in het naaiatelier succes-
vol afgerond.  
 
Op de landbouwgrond heb-
ben we een nieuwe landbou-
wer aangeworven omdat de  
vorige het liet afweten.  De 
trips naar de moestuin blij-
ven in trek en kennen het 
nodige succes. Kebene werd 
afgelopen maand voorzien 
van maïs en bananen uit on-
ze tuin. 
 
We gaan ons verder verdie-
pen in welke maten we bei-
de projecten verder kunnen 
uitwerken en welke de vol-
gende stappen zullen zijn.  

 
 
 

Dank aan allen voor elke 
vorm van steun en be-
trokkenheid,… Samen 
maken wij een verschil! 

Day Care 

In de dagopvang is het ko-
men en gaan van peuters, 
beetje afhankelijk van de 
vakantieperiode. Ons team 
doet dat heel goed en we 
kunnen in de dagopvang een 
30-tal peuters opvangen.  
We zorgen elke dag voor 
een gezonde maaltijd en 
een stukje  fruit.  Ook een 
schooluniform en rugzakje 
is voorzien. Het doel is om 
op een spelende manier hen 
klaar te stomen om naar de 
eerste klas te gaan! 

Projecten 

 

 

 
 
 
 
Inleefreizen naar  
Kenia 
Meehelpen bij de 
dagelijkse taken en 
ondersteuning voor 
ons personeel. Een 
toegevoegde waarde 
voor beiden… We 
willen onze vrijwil-
ligers en gasten be-
danken voor hun 
inzet ter plaatse!    
 
Dank aan Anne, 
Christel, Sara, Char-
lotte, Steffie, Wou-
ter, Jelle, Dominique, 
Tessa, Lindsay, Mu-
riel, Lien, Anouck, 
Cao, Charlotte,  
Marieke, Evelyne,  
Familie Panis, Familie 
Van Antwerpen,  
 
Studenten in Ke-
bene 
We werken nauw 
samen met Rhizo 
Kortrijk, Thomas 
More Lier en Tho-
mas More Geel. 
Ook dit jaar sturen 
zij studenten om een 
stage af te werken.   
 
 
THNX2U 
We ontvingen  heel 
wat giften. Dank je 
wel… Asante Sana. 
We zijn oprecht 
heel dankbaar!  
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Andere 
Infoavond in Antwer-
pen!  
Gezellig samenzijn en de 
sfeer van Kebene ervaren, 
iedereen is welkom op onze 
bijeenkomsten.  
 
De eerstvolgende infoavond 
is op woensdag 3 juni 2020 
om 20.00 te Merksem.  
https://kebene.com/juni-
kebene-borrelt/  

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) 

 

 

Slotwoord 
We hebben uiteraard nog 
zoveel meer te vertellen, 
volg ons via de sociale media 
(website, facebook, insta-
bram, ect) en blijf op de 
hoogte.  
 
 
 
 
 
Uw betrokkenheid is van 
groot belang.   
 
 
Kebeniaanse groeten, de 
Kebene Familie, tot de vol-
gende update...  
Kebene Team. 

 

KEBENE  
EEN WARME 
THUIS WAAR 

KINDEREN  
KIND KUNNEN 

ZIJN 

IEDER KIND VERDIENT EEN EERLIJKE KANS, GEZONDE 
VOEDING EN DE NODIGE GEZONDHEIDSZORGEN 
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