
 

Youths, & Adults  
Nu onze jongeren ook voor 
langere periode in Kebene 
verblijven, merken we duide-
lijk dat zij op hun manier 
genieten van dit samenzijn. 
Vele verhalen worden met 
elkaar gedeeld, hun bezorgd-
heid om de kleintjes is groot 
en ze maken van deze vrije 
momenten en crisistijd ge-
bruik om een keer andere 
dingen te kunnen doen waar-
voor  anders geen tijd is. Het 
nieuws komt elke dag aan 
bod want iedereen wil op de 
hoogte zijn van de situatie, 
nog meer beseffen zij dat ze 
in Kebene een veilige plek 
hebben om te vertoeven.   

Algemeen 
Zoals reeds aangekondigd, 
werden eind maart de con-
tracten voor het personeel 
aangepast aan de wetgeving 
en de vernieuwde huisregels. 
Dit doen we om de stabili-
teit en kwaliteit te garande-
ren. We zien een mooie 
vooruitgang in de werking en 
de onderlinge samenwerking. 
 

Vakantie 
Sinds midden maart zijn alle 
kinderen thuis (vervroegde 
vakantie). Ook in Kenia heb-
ben ze strikte maatregelen 
genomen om het Corona 
virus in te dijken.  Het is nog 
niet duidelijk wanneer de 
scholen weer open zullen 
gaan.  In Kebene geldt sinds 
toen een volledige lock-
down, alle kinderen en jon-
geren werden onderge-
bracht in onze verschillende 

projecten. Het vroeg een 
enorme organisatie en aan-
passingen, toch zijn we  erin 
geslaagd, volhouden is de 
boodschap.  

Activiteiten 
Alle dagen proberen we 
verschillende activiteiten te 
organiseren om zowel jong 
als oud bezig te houden op 
een ludieke manier. Tafelten-
nis, volleybal, voetbal, kaart 
spelen, extra studiemomen-
ten, talentenshow, ect… 
Voor elk wat wils. Het is zo 
mooi om de ganse Kebene 
familie samen te zien,  sa-
menhorigheid centraal! 

Kebene Familie! 

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

 

 Beste sympa-
thisanten van 
Kebene 
Hier zijn we weer met 
onze update vanuit de 
Kebene Familie! Veel 
lees- en kijkplezier. 
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Update “Covid-
19”   
Er werden verschillen-
de maatregelen geno-
men ter bescherming 
van de kinderen hun 
veiligheid & gezond-
heid. Er werd hard 
gewerkt een alle pre-
venties en het goede is 
dat we er snel bij wa-
ren, dat maakt dat we 
georganiseerd hebben 
kunnen inspelen op de 
huidige situatie ter 
plaatse. Volhouden is 
de boodschap! Met het 
huidige budget kunnen 
we niet deze uitzon-
derlijke situatie over-
bruggen, er werd dui-
delijk werk gemaakt 
van voorzorgsmaatre-
gelen. Daar staat een 
prijs tegenover. Er 
werd bovendien geïn-
vesteerd in meer ge-
zonde voeding en 
voorraad.  
De kosten afgelopen 
weken lagen +35% 
hoger dan in een nor-
male situatie. Een 
meerprijs per week 
van ongeveer 175 eu-
ro. Dit budget zal de 
komende weken ver-
hoogd blijven om de 
werking vlot te kunnen 
laten verlopen. Volledi-
ge update, zie website: 
https://kebene.com/
covid-19/    
 

Happy Birthday… In april 
vierden we de verjaardag van  
Amina, Leonard, Barack, 
Bakari en Favour. In de 
maand mei is het de beurt 
aan Somba, Emmanuel, Rizi-
ki, Roselyne, Margaret, Yasir, 
Dorcas, Gift, Jacky, Modi, 
Kazungu en Mumo! 

Renovaties & werkjes 
Hoewel we dit jaar geen uit-
zonderlijke grote werken 
hadden ingepland, zijn we 
reeds druk bezig met allerlei 
herstellingen. Dit om kwalita-
tief een hoger niveau te ver-
krijgen en de duurzaamheid 
te benadrukken.  Zo bekeken 
we in alle projecten  welke de 
meest belangrijke noden wa-
ren die een face-lift konden 
gebruiken.   
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Kebene viert haar 
13de verjaardag! 
Alles begon  op 26 mei 2007, 
exact 13 jaar geleden.  De 
tijd stond niet stil! Kebene is 
een dorpje geworden en is 
meer dan een naam, verschil-
lende initiatieven van afgelo-
pen jaren en de goede sa-
menwerking zorgden voor 
de nodige impact.  Together 
we can do it...   

In Kebene zelf werd gewerkt 
aan de keuken, de tuin, speel-
tuin, de verbindingswegen en 
algemene afwerkingen. Bij de 
jongerenprojecten kregen de 
daken een volledige renovatie 
en de huisjes werden op-
nieuw bepleisterd. Een nieu-
we watertank werd aange-
kocht.  In de Baby Care werd 
de waterput hersteld en bij 
de lodges & cottages deden 
we een renovatie van alle 
hutjes zowel binnen als bui-
tenkant. (deze was eigenlijk 
voorzien in het najaar).   

https://kebene.com/covid-19/
https://kebene.com/covid-19/


Naaiatelier  
Momenteel werken onze 
naaisters vanuit hun thuisba-
sis, één van de maatregelen 
die we hebben ingevoerd 
door de corona crisis. De 
naaisters werken aan mond-
maskers, uniformen voor het 
personeel en aan onze Ke-
bene mascotte.  
 

Day Care 

Er werd ook besloten om de 
dagopvang tijdelijk te sluiten 
tot verdere instructies van-
uit de Keniaanse autoritei-
ten. Het personeel geven we 
intussen andere taken zodat 
zij toch tewerkgesteld kun-
nen blijven en zich kunnen 
voorbereiden op de herope-
ning van de dagopvang voor 
kinderen uit de omgeving.  

Welkom Jael&Ethan!  
Op 7 maart 2020 heeft jonge 
mama Teresia een flinke 
dochter op de wereld gezet. 
En op 25 april is Caren van 
een gezonde zoon bevallen.  
Zowel de mama’s als baby’s 
Jael stellen het goed. Op die 
manier tellen we 12 gezonde 
baby’tjes.  
 
 

 

 
 
 

Baby Care & / 
Young Mothers 

De jonge mama’s en hun 
baby'tjes stellen het bijzon-
der goed, ze stralen en er is 
een groot verschil merk-
baar met een aantal maan-
den geleden.  
 
Momenteel zitten zij ook in 
een lockdown maar komen 
ze elke week twee dagen 
naar Kebene om mee te 
doen aan allerlei activiteiten 
die we organiseren. Op die 
manier leren ze elkaar alle-
maal beter kennen en is dit 
goed voor het sociale con-
tact. 

Projecten 

 

 

 
 
THNX2U 
We ontvingen  heel 
wat bemoedigende 
berichten en een 
aantal mooie giften 
specifiek om deze 
crisistijd gezond en 
veilig door te bren-
gen. Dank je wel… 
We zijn oprecht heel 
dankbaar want ook 
Kebene  heeft uit-
zonderlijke uitgaven 
moeten doen en ook 
in de komende tijd 
vermoeden we dit 
aan te houden.  
 
 
Inleefreizen naar  
Kenia 
Momenteel zijn alle 
reizen van en naar 
Kenia geschrapt.  
 
Tot eind maart wa-
ren er nog vrijwil-
ligers, sponsors en 
studenten te gast in 
Kebene. Zij hebben 
zich ingezet bij de 
dagelijkse werking 
samen met ons lokaal 
personeel. Het was 
niet evident in een  
tijd van onzekerheid. 
We willen hen in het 
bijzonder bedanken 
om het begrip in 
deze omstandighe-
den en hun mede-
werking ter plaatse.   
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Andere 
Woordje vanuit het 
personeel “Ogam” 
Ik dank God voor het feit 
dat ik me in Kebene thuis 
voel,  een plek die me fysiek, 
mentaal en spiritueel uit-
daagt. Niet alleen een plek 
als een project, maar een 
huis vol omhelzing, liefde, 
gelach en tranen van vreug-
de, dus hierin ben ik uitge-
groeid zonder grenzen. Het 
teamwerk en een goede be-
vorderlijke werkplek om te 
werken, aangezien ideeën 
vanuit verschillende inzichten 
worden gedeeld. Lees meer:  
https://kebene.com/volunteers/
news-april-2020-kebene-familie/  

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) 

 

 

Infoavond in Antwer-
pen 
De eerstvolgende infoavond 
is op woensdag 16 septem-
ber om 20.00 te Merksem.  
https://kebene.com/juni-
kebene-borrelt/  
 
Slotwoord 
Blijf ons volgen, onze spon-
sors zijn de basis van ons 
project en SAMEN maken 
we een verschil... 
 
Kebeniaanse groeten, de 
Kebene Familie, tot de vol-
gende update...  Kebene 
Team. 

BEDANKT VOOR 
DE STEUN EN 

BEMOEDIGENDE 
BERICHTEN TIJ-

DENS DEZE  
CRISIS 

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