
 

Day Care 
In de periode van lockdown 
konden wij helaas geen op-
vang in de daycare  organise-
ren om de veiligheid in en 
rond Kebene te garanderen. 
We hebben dan ook handig 
gebruik gemaakt om kleine 
veranderingen door te voe-
ren. Dit met als doel vooral 
kindvriendelijkheid en prakti-
sche werking. In de komende 
weken gaan we een actieplan 
opstellen zodoende we van 
start kunnen gaan met de 
opvang van de peuters van 
onze tienermama’s.   

Algemeen 
Ondertussen is het ruim 8 
maanden dat we in Kebene 
de lockdown formule aan-
houden. We slagen erin om 
als grote familie elke week 
voldoende activiteiten te 
organiseren. Het is een hele 
taak om iedereen actief en 
positief te houden. Het is en 
blijft een uitdaging die ook 
de volgende maanden cen-
traal zal staan. We bekijken 
intern of we de komende 
weken de maatregelen kun-
nen versoepelen.  

 
 
Met de kinderen en het per-
soneel gaat het goed. Mooi 
om te zien, hartverwarmend 
hoe men dit als team heeft 
aangepakt. “Er zijn voor el-
kaar”  
 

Back to school 
De scholen zullen ten vroeg-
ste pas in 2021 de deuren 
openen. Enkel de laatste 
klassen van lager en hoger 
onderwijs zijn opgestart mid-
den oktober.  Voor hen was 
het vooral aanpassen en af-
wachten hoe de lessen zullen 
verlopen.  Alle andere kin-
deren in Kebene krijgen elke 
ochtend een studiemoment 
om niet teveel achterstand 
op te lopen. Iedereen zal het 
jaar moeten overdoen; een 
beslissing vanuit de overheid.  

Kebene Familie! 

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

 

 Beste sympa-
thisanten van 
Kebene 
Ook in deze nieuws-
brief proberen we 
positiviteit uit te stra-
len. Veel lees- en kijk-
plezier. 
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Update  
“Covid-19”   
Volledige update, zie 
website: 
https://kebene.com/
covid-19/    
 

Reizen naar Kenia 

wordt ten zeerste af-

geraden.  

Het luchtruim van Ke-

nia is terug open sinds 

1 augustus. Reizigers 

die vanuit België naar 

Kenia willen reizen, 

moeten een negatieve 

COVID-19-test van 

minder dan 96 uur 

voorleggen en worden 

vrijgesteld van quaran-

taine als ze bij aan-

komst of tijdens de 

vlucht geen sympto-

men vertonen.   

De Keniaanse autori-

teiten hebben een 

reeks maatregelen 

ingevoerd om de ver-

spreiding van COVID-

19 tegen te gaan. Zo is 

er in heel het land een 

avondklok van kracht 

(tussen 23.00 en 04.00 

uur), is het dragen van 

een mondmasker in 

publiek verplicht.  

Youths & Adults 
Onze jongeren staan voor 
grote uitdagingen. Door de 
coronatijd die zij ten huize 
Kebene hebben doorge-
bracht, werden er vele indi-
viduele gesprekken gehou-
den om de toekomst van 
ieder van hen  beter in kaart 
te brengen.  Daarin zien we 
een tal van mogelijkheden 
die we verder gaan onder-
steunen en uitwerken. Het is 
belangrijk dat hun stem ge-
hoord kan worden en er 
vertrouwenspersonen zijn 
die hun hierin willen begelei-
den. Het leven begint na 
Kebene waar zij zelfstandig 
en onafhankelijk hun weg 
zullen moeten zoeken.   

Kebene in cijfers 
Een grote familie begeleid 
door 29 medewerkers. In 
Kebene zelf tellen we 48 kin-
deren. Bij het youths project 
zijn er 8 jongeren en het 
adults project telt 7 jongvol-
wassenen.  
 
Ondertussen hebben we de 
opvang van jonge tienerma-
ma’s kunnen optrekken naar 
een totaal van 17. Er zijn ook 
13 baby’tjes.  Tot slot steunt 
Kebene nog een 4 tal kin-
deren via het support pro-
gramma.  
 
Kebene bestaat ruim 13 jaar 
en telt hiermee 126 leden in 
de verschillende projecten. 
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Hip Hip Hoera! 
Happy Birthday… In oktober 
vierden we de verjaardag 
Marriam, Mwanaisha, Asha, 
Steve, Furaha, Violet, Fellis-
tus en Abdallah 
 
In de maand november zullen 
Saada, Sarah, Ferdinand,  
Elizabeth, Peter en Desmond 
hun speciale dag vieren.  
Hoera... 
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Young Mothers 

Schrijnende toestanden en 
hartverscheurende verhalen. 
 
Onze tiermeisjes zijn gete-
kend voor het leven.  Dat 
merken we uit verschillende 
gesprekken en door hun 
houding.  Al stralen de 
meesten en lijken ze geluk-
kig, ze zorgen goed voor hun 
baby en hebben weer een 
sprankelende hoop voor de 
toekomst.   

Met de baby’s gaat het goed, 
ze worden groot, de mees-
ten hebben de leeftijd van 1 
jaar bereikt.  Ze zijn het ook 
al gewend in Kebene en hou-
den van de drukte en sfeer 
die er heerst. Vanaf januari 
‘21 zullen de meesten naar 
de Kebene dagopvang gaan.  
Op dat moment bekijken we 
individueel welke activiteiten 
en perspectieven we kunnen 
aanbieden aan de jonge ma-
ma’s.   

Infoavond in Antwerpen 
De eerstvolgende infoavond 
is gepland op woensdag 23 
januari 2021 om 20.00 te 
Merksem (Antwerpen). Ie-
dereen is welkom!  Een uit-
eenzetting van het Kebene 
Project met sfeerbeelden, 
videofragmenten en met 
ruimte voor vragen.   

Elke dag krijgen we nieuwe 
aanvragen, de cijfers van 
jonge zwangere meisjes in 
Kenia is erg groot en de 
reden daarvan is gedeeltelijk 
het gevolg van de lock-
down, armoede en gebrek 
aan voorlichting. Kebene 
heeft meer ruimte om een 
maximaal van 20 jonge tie-
nermama’s op te vangen en 
te begeleiden.   

Projecten 

 

 

 
 
OPROEP naar  
Corona STEUN blijft 
groot! 
In deze tijden kent 
ook Kebene een 
verlies van inkom-
sten. Zo werden heel 
wat events en pre-
sentaties geannu-
leerd. Extra financi-
ële steun is er nodig 
om de werking en 
specifieke noden te 
kunnen blijven garan-
deren. Steun van-
daag! 

Voorlopig geen 
inleefreizen naar  
Kebene! 
Wij hebben intern 
besloten om onnodi-
ge risico’s te vermij-
den en zien ons daar-
om genoodzaakt alle 
inleefreizen voor de 
dit jaar te annuleren. 
Ook hierin verliezen 
we heel wat inkom-
sten. Voor onze kin-
deren, ons personeel 
en onze vrijwilligers 
is dit de meest juiste 
keuze. 
 
Wij hopen op uw 
begrip voor deze  
beslissing en van 
zodra de toestand 
ons terug toelaat om 
op een, voor ieder-
een, veilige manier 
naar Kenia te komen, 
zullen wij kijken om 
onze inleefreizen op 
aangepaste wijze 
terug op te starten.  
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Andere 
“Groot succes”... 
We hadden geen al te grote 
verwachtingen van onze jaar-
lijkse actie tvv Kebene. Onze 
wafels, zeevruchten, wijnen 
en cava werden goed ver-
kocht en 2020 werd een 
record jaar.  
 
Bedankt aan alle helpende 
handen, de verdeelpunten en 
uiteraard de mensen die een 
groot hart hebben getoond 
om een of meerdere pro-
ducten aan te kopen.  
 
Het grootste gedeelte van 
dit bedrag zal gaan naar de 
algemene werking. We gaan 
ook nog meer aandacht 
schenken aan de algemene 
gezondheid en veiligheid.   
 

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) 

 

 

Hoop… dat moeten we 
blijven hebben en uitstralen 
want samen maken we er 
het beste van, het beste voor 
iedereen waar ook ter we-
reld. Kebeniaanse groeten,  
tot de volgende update… 
STAY SAFE 

DANK U WEL 
voor het blijvende vertrou-

wen en de vele steun  
gedurende deze moeilijke 

 periode 

DOE EEN GIFT 

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