
 

Youths, & Adults  
De jongeren van Kebene zijn 
nog steeds ondergebracht in 
de lodges & cottages voor 
onze gasten. Het is een veili-
ge omgeving en dichtbij Ke-
bene. Hun beperkte vrijheid 
weegt soms wel door, de 
strikte huisregels in deze 
tijden op die leeftijd zijn niet 
altijd gemakkelijk te aanvaar-
den. Toch wordt er veel 
begrip getoond en werkt 
iedereen goed samen.  
Om de verveling tegen te 
gaan,  doen we geregeld een 
oproep aan hen om uit hun 
comfortzone te treden. Ver-
schillende uitdagingen wer-
den reeds ondernomen en 
verborgen talenten werden 
ontdekt.  Daarnaast zien we 
een bijzonder attent en lief-
devol gebaar hoe zij blijvend 
zorg dragen over hun jonge-
re broertjes en zusjes in Ke-
bene.    

Algemeen 
Vorige maand vierden we 
bescheiden ons 13 jarig Ke-
bene bestaan, een moment 
dat we heel graag koesteren.  
Altijd een bijzonder moment 
en heel speciaal want we 
konden deze dag vieren met 
alle kinderen en personeels-
leden, iedereen was aanwe-
zig.  
 
Enkele sfeerbeelden kan je 
terugvinden op de website: 
https://kebene.com/
volunteers/news-mei-2020-

kebene-celebrate-13-years/  

 
 
 
 
In deze bijzondere tijden 
genieten de kinderen van 
een wel hele lange vakantie-
periode. De inspanningen 
van het management en het 
personeel zorgen ervoor dat 
we elke week voldoende 
activiteiten kunnen organise-
ren om iedereen actief bezig 
te houden.  In de ochtend 
maken we tijd voor huis-
werk en educatieve vorming.  
 
De namiddagen worden ge-
vuld met spel & sport. Op 
woensdagen zorgen we voor 
een speciale activiteit gekop-
peld aan een niet alledaagse 
maaltijd. Op zondag hebben 
we het druk met onze eigen 
kerkdienst gevolgd door een 
namiddag vol opdrachten en 
uitdagingen.  

Kebene Familie! 

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

 

 Beste sympa-
thisanten van 
Kebene 
Met veel plezier een 
goed gevulde nieuws-
brief met updates van-
uit Kenia! Veel lees- 
en kijkplezier. 
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Update  
“Covid-19”   
Volledige update, zie 
website: 
https://kebene.com/
covid-19/    
 
Sinds half maart heb-
ben wij besloten om 
alle leden van de Ke-
bene Familie in Lock-
down te plaatsen. Er 
werd wekelijks een 
update gegeven en de 
situatie werd ook met 
het management en 
het personeel geëvalu-
eerd. De beslissingen 
werden genomen om 
de veiligheid en de 
gezondheid te waar-
borgen voor alle kin-
deren en personeelsle-
den.  
 
De afgelopen weken 
zagen wij heel wat 
discipline en inzet in 
deze moeilijke situatie 
met weinig beschikba-
re middelen.  
 
Sinds half juni zijn de 
maatregelen in Kenia 
gedeeltelijk versoe-
peld, ook in Kebene 
hebben we besloten 
iets meer bewegings-
ruimte te geven. We 
blijven uiteraard aan-
dachtig en alert en 
blijven alles nauwgezet 
opvolgen.  
 

 

Een woordje van Na-
omi, sociaal werker 
Mijn avontuurlijke reis naar 

deze carrière begon toen ik 

op de middelbare school zat.  

Vanwege de lage econo-

mische status van de gemeen-

schap waren de meeste van 

mijn vrienden kwetsbaar en 

leefden ze een leven zonder 

hoop voor morgen. Het was 

geen goed leven en hoe graag 

ik ook wilde helpen, ik kon 

niet veel doen en toen real-

iseerde ik me dat ik een ve-

randering moest aanbrengen 

in deze wereld waarin ik leef-

de.  Ik besloot me in te schrij- 
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Hip Hip Hoera! 
Happy Birthday… In juni  
vierden we de verjaardag van  
Mbodze, Dorcas, Idris, Mupa, 
Daudi, Amina, Mwanamisi, 
Asha & Rashid. In de maand 
juli zullen Carlos, Mejuma, 
Ramadhan, Zachariah, Ann, 
Edwin, Faith en Faith Ndanu 
een jaartje ouder worden.  

ven in een cursus voor sociaal 
werk en  besloot om vrijwil-
ligerswerk te doen en te 
werken voor organisaties die 
met kwetsbare mensen in de 
samenleving werkten.  Ik be-
gon te werken in Kebene en 
mijn passie en liefde voor 
kinderen groeide. Kinderen 
zijn altijd onschuldig en ik 
vind het de moeite waard om 
deel uit te maken van hun 
ontwikkeling en groeiproces.  
Naomi Narry. 

https://kebene.com/volunteers/news-mei-2020-kebene-celebrate-13-years/
https://kebene.com/volunteers/news-mei-2020-kebene-celebrate-13-years/
https://kebene.com/volunteers/news-mei-2020-kebene-celebrate-13-years/
https://kebene.com/covid-19/
https://kebene.com/covid-19/


Baby Care & Young 
Mothers 

Ondertussen tellen we 11 
baby’tjes en hun trotse ma-
ma’s. Ze doen het allemaal 
goed. De reeds bestaande 
begeleiding zullen we uitbrei-
den om hen nog meer te 
ondersteunen. Assisteren op 
persoonlijk-, opvoedkundig- 
en educatief vlak. Via een 
therapeut zijn ook enkele 
baby’tjes in behandeling spe-
cifiek voor hun ontwikkelin-
gen. We zijn begonnen aan 
een plan voor elke mama om 

 
 
 
het klaslokaal in Kebene uit 
te breiden en de dagopvang 
van kleuters in Kebene te 
voorzien, dit om praktische 
redenen. In Kebene beschik-
ken we over meer mogelijk-
heden.  
 
Tijdelijk werd de dagopvang 
gesloten tot verdere instruc-
ties vanuit de Keniaanse au-
toriteiten, in die tijd hebben 
we de kans genomen om 
alles goed voor te bereiden 
zodat de heropening van de 
dagopvang voor kinderen uit 
de omgeving spoedig kan 
hervatten. We kunnen tot 
25 peuters opvangen in ons 
vernieuwd klaslokaal en 
speelruimte.  
 

Woordje van dank 
In de afgelopen twee maan-
den mochten we verschillen-
de giften in ontvangst nemen 
specifiek voor de noden in 
deze moeilijke tijden. We 
zijn oprecht dankbaar voor 
de bijzondere steun. We 
hebben deze extra gelden 
ingezet specifiek voor hygi-
ëne,  groenten, fruit, extra 
vlees, desinfecterende zeep, 
ontwerp mondmaskers en 
benodigdheden om activitei-
ten te kunnen organiseren. 
Het heeft ons geholpen om 
de afgelopen maanden posi-
tief te blijven en vol te hou-
den, asante sana! THNX2U.  

hun toekomst meer vorm 
te geven. Hierin bepalen zij 
zelf ook grotendeels welke 
richting dit zal uitgaan.  

Day Care  
De verhuis van het Day 
Care project is een feit.  
We hebben besloten om 

Projecten 

 

 

 
 
 
Voorlopig geen in-
leefreizen naar  
Kebene 
 
Op 22 maart kondigde 
de Keniaanse overheid 
aan dat de internatio-
nale vluchten vanaf 
woensdag 25/03  ge-
schorst werden. Op 
27 maart werd in heel 
het land een avondklok 
ingesteld. Het aantal 
nieuwe gekende be-
smettingen loopt op 
en in het belang van 
onze gasten en het 
welzijn van de kin-
deren in Kebene heb-
ben wij besloten om 
geen inleefreizen te 
organiseren tot begin 
september. In de loop 
van de maand augustus 
zullen wij de situatie 
verder evalueren en 
houden wij u op de 

hoogte.   

 

We beseffen dat deze 
maatregel gevolgen 
heeft voor ons als 
organisatie. Tevens zijn 
we ons ervan bewust 
dat voor u de-
ze  beslissing wellicht 
een ontgoocheling is, 
toch hopen wij op uw 
begrip. We zijn ervan 
overtuigd dat dit de 
juiste keuze is en stel-
len alle middelen vrij 
om de veiligheid en 
gezondheid van de 
kinderen in Kebene te 

waarborgen. 
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Andere 

Infoavond in  
Antwerpen 
De eerstvolgende infoavond 
is op woensdag 16 septem-
ber om 20.00 te Merksem 
(Antwerpen). Iedereen is 
welkom!  
 
Een uiteenzetting van het 
Kebene Project met sfeer-
beelden, videofragmenten en 
met ruimte voor vragen.   

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 
Hopend dat de situatie in 
heel de wereld snel weer 
stabiel mag zijn.  
Kebeniaanse groeten, de 
Kebene Familie, tot de vol-
gende update...   
Kebene Team. 

Mocht u hierom-
trent nog vragen 

hebben, aarzel dan 
niet om ons te 
contacteren.  

Info@kebene.com 

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

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

