
 

Youths, & Adults  
Het is niet evident om onze 
jongvolwassenen actief te 
houden gedurende deze pe-
riode. De verveling kan snel 
toeslaan bij hen. We hebben 
veel aandacht geschonken 
om voldoende uitdagingen te 
ondernemen. Ze zijn in deze 
periode ingezet bij Kebene 
en kregen elk een extra ver-
antwoordelijkheid als vakan-
tiewerkje waarbij ze wat  
zakgeld konden verdienen. 
Daarnaast hebben zij ook 
studiemomenten om niet 
teveel achterstand op te 
lopen en hun educatie op 
peil te houden. De beperkte 
vrijheid weegt door, de strik-
te huisregels in deze tijd en 
op die leeftijd zijn niet  ge-
makkelijk te aanvaarden. 
Toch enorm belangrijk om 
iedereen veilig, en gezond te 
houden op een positieve  en 
motiverende manier.  

Algemeen 

Alle kinderen zijn nog steeds 
gezond en wel, ze vertoeven 
sinds midden maart ten Hui-
ze Kebene. Ruim 5 maanden 
in een lockdown formule om 
de gezondheid en veiligheid 
te kunnen blijven garande-
ren. Het is een moeilijke 
opgave om iedereen positief 
en actief te houden, met 
weinig middelen en mogelijk-
heden, toch zijn we erin 
geslaagd om tot vandaag 
deze discipline op te volgen.  
 

Er zijn elke week voldoende 
activiteiten die worden geor-
ganiseerd om iedereen te 
vermaken. Sport, spel, dans, 
zang, studiemomenten en 
andere bezigheden komen 
aan bod. Elke woensdag zor-
gen we voor iets extra’s, een 
gezonde maaltijd met vol-
doende fruit, groenten en 
vlees. Het is en blijft een 
uitdaging die ook de volgen-
de maanden centraal zal 
staan. De scholen zullen ten 
vroegste pas in 2021 de deu-
ren openen, een beslissing 
vanuit de overheid. Het per-
soneel heeft een grote inzet 
getoond, veel waardering 
voor hun medewerking. 
 
 
 

 
 
 

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 maatrege-
len in Kenia gedeelte-
lijk versoepeld, ook in 
Kebene hebben we 
besloten de kinderen 
iets meer bewegings-
ruimte te geven.  
 
We blijven uiteraard 
aandachtig en alert en 
blijven alles nauwgezet 
opvolgen. 
 

Op kamp bij de 
landbouwgrond 
Elke week hebben we een 
tweedaags kamp georgani-
seerd naar onze landbouw-
grond. Deze trips werden 
begeleid door ons personeel 
en de kinderen werden in 
groepjes van 12 uit dezelfde 
leeftijdscategorie verdeeld. 
Niet zomaar een uitstapje… 
Er werden opdrachten gege-
ven die zij gezamenlijk moes-
ten uitvoeren. Een uitdaging!  
Ook de maaltijden werden 
zelf uitgekozen en bereid. 
De natuur met al haar glorie 
zorgde voor harmonie van 
vreugde en “challenges”. En 
voor het slapen gaan: een 
kampvuur waarbij zang en 
dans voor de sfeer zorgden.   

Day Care 
Het klaslokaal in Kebene 
werd uitgebreid voor de dag-
opvang van kleuters. Momen-
teel wordt deze in gebruik 
genomen door de kinderen 
van Kebene zelf. Elke ochtend 
voorzien we studietijd. Onze 
leerkracht Dorcus doet goed 
werk en krijgt bijstand van 
onze jongvolwassenen die 
zich ontfermen over de klein-
tjes.   
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Hip Hip Hoera! 
Happy Birthday… In juli  
vierden we de verjaardag van  
Fatuma, Carlos, Mejuma, 
Ramadhan, An, Zachariah, 
Edwin, Faith A en Faith N. In 
de maand augustus zullen 
Joy, Ian, Mandela, Esther A, 
Asha en Florence een jaartje 
ouder worden. Hoera... 
 

 

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


Baby Care & Young 
Mothers 

De meeste van onze jonge 
tienermama’s zijn reeds ruim 
een jaar in Kebene en hun 
baby’s zijn ondertussen 1 
jaar geworden. Het is hart-
verwarmend te zien hoe 
beiden groeien op verschil-
lende vlakken. Vaak kwamen 
ze ten Huize Kebene als 
gebroken en vol wan-
trouwen. Nu zie je trotse 
mama’s die liefdevol met hun 
baby omgaan. Ze doen het 
allemaal goed, wetende dat 
het eigenlijk ook nog kin-
deren zijn.  
Vorige maand hebben we 
afscheid genomen van 2 jon-
ge mama’s. Zij kozen om 
terug naar hun familie te 
gaan. We kregen daardoor    

Ondertussen zijn er in totaal 
14 tienermama’s en 12 ba-
by’s bij het Young Mothers 
Project.  

De producten zijn van kwali-
teit en aan democratische 
prijzen. Er zijn vanille– en 
chocolade wafels, chocolade 
zeevruchten, witte– rode 
wijn en rosé wijn. Leveringen 
gebeuren in het weekend 
van 9,10 en 11 oktober, de 
verkoop start in september. 

meer ruimte om nieuwe 
jonge tienermama’s op te 
vangen, er is veel vraag naar 
opvang. We verwelkomen 
Florence en Neema.  
 
Het klaslokaal werd herin-
gericht tot 2 slaapplaatsen 
met 8 units. Dit geeft de 
ruimte om maximaal 20 
jonge tienermama’s en ba-
by’s op te vangen.    

Projecten 

 

 

 
 
Infoavond in  
Antwerpen 
De eerstvolgende 
infoavond is op 
woensdag 16 sep-
tember om 20.00 te 
Merksem (Ant -
werpen). Iedereen is 
welkom!  
 
Een uiteenzetting van 
het Kebene Project 
met sfeerbeelden, 
videofragmenten en 
met ruimte voor 
vragen.   

Voorlopig geen 
inleefreizen naar  
Kebene! 
Noch voor onze 
kinderen, noch voor 
onze vrijwilligers en 
personeel zullen wij 
onnodige risico’s 
nemen en zien ons 
daarom genoodzaakt 
alle inleefreizen voor 
de maanden septem-
ber en oktober te 
annuleren. Wij dan-
ken u voor alle steun 
die u ons reeds ver-
leende en hopen op 
uw begrip voor deze  
beslissing. Van zodra 
de toestand ons te-
rug toelaat om op 
een, voor iedereen, 
veilige manier naar 
Kenya te komen, 
zullen wij kijken om 
onze inleefreizen op 
aangepaste wijze 
terug op te starten.  
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Andere 
De grote Kebene 
Actie 2020 
Wat een jaar, heel wat ellen-
de in heel de wereld. Ook 
Kebene heeft grote noden in 
deze moeilijke omstandighe-
den. Dit jaar doen we dan 
ook een speciale oproep aan 
iedereen, steun Kebene en 
doe mee aan onze actie.  
Samen maken we een ver-
schil! Word verdeelpunt en 
verkoop onze lekkere wafels 
of onze heerlijke wijnen. Alle 
helpende handen zijn wel-
kom. Schrijf je nu in! Stuur 
een mailtje en wij zorgen dat 
alle informatie tot bij u komt. 
Info: https://kebene.com/de-
grote-kebene-actie-2020/  

 
Mail: Jo@kebene.com 

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) 

 

 

OPROEP naar  
Corona STEUN 
Oprecht dankbaar voor de 
bijzondere steun die reeds in 
ontvangst werd genomen.  
Maar we doen een oproep 
op meer steun. In deze tijden 
kent ook Kebene moeilijke 
tijden. Extra financiële steun 
is er nodig om de werking en 
specifieke noden te kunnen 
blijven garanderen. Steun 
vandaag! THNX2U.  
 
Kebeniaanse groeten,  
tot de volgende update… 
STAY SAFE 
de Kebene Familie,  Kebene 
Team. 

 

Infoavond  
Antwerpen 

https://
kebene.com/juni-

DOE EEN GIFT 

https://kebene.com/covid-19

https://kebene.com/de-grote-kebene-actie-2020/
https://kebene.com/de-grote-kebene-actie-2020/
https://kebene.com/juni-kebene-borrelt/
https://kebene.com/juni-kebene-borrelt/
https://kebene.com/covid-19-steun/

