
 

pen maanden zagen wij heel 
wat discipline en inzet in 
deze moeilijke situatie met 
weinig beschikbare middelen. 
De maatregelen in Kenia 
werden eind augustus ge-
deeltelijk versoepeld, ook in 
Kebene hebben we besloten 
iets meer bewegingsruimte 
te geven. We bleven uiter-
aard aandachtig en alert en 
bleven alles nauwgezet op-
volgen.   
 
In die hele tijd hebben we de 
bestaande structuur van Ke-
bene aangepast om het men-
tale en psychische welzijn 
optimaal te houden.  Veel 
activiteiten werden georgani-
seerd om iedereen positief 
en actief te houden; dat was 
niet evident en wetende met 
de weinige beschikbare mid-
delen maakte dit een uitda-
ging voor iedereen ten Huize 
Kebene.  Kebene heeft in 
2020 veel discipline getoond. 

Beste vrienden, sympathisan-
ten en kebenianen,  
 
Dat 2020 snel vergeten mag 
worden, is een feit.  Allemaal 
hebben we ons moeten 
aanpassen aan het nieuwe 
“nu”.  Een jaar voorbij, dus 
met plezier hier een beknopt 
jaarverslag, een overzicht 
van de meest recente ge-
beurtenissen en inclusief een 
vooruitblik op 2021. Het 
beleidsplan kan u alvast te-
rugvinden op onze website:  
https://kebene.com/beleids-
plan-2019-2023/ 
 
Kebene blijft als doel nastre-
ven om de meest hulpbe-
hoevende kinderen in Kenia 
te ondersteunen met basis-
behoeften als voedsel, on-
derdak, onderwijs, gezond-
heidszorgen, opleidingen, 
zelfstandigheid, liefde en 
geloof!  

Elk kind dat  een kans krijgt, 
is de moeite! Samen maken 
we dit verschil.  We zetten 
in op duurzaamheid, veilig-
heid en gezondheid.  Het 
blijft onze missie die we met 
veel overgave en passie uit-
voeren.  
 
Algemeen  
Tot midden maart verliep  
alles zoals gepland.  Daarna 
werden alle scholen geslo-
ten, de gevolgen van covid-
19.   Sinds half maart hebben 
wij besloten om alle leden 
van de Kebene Familie in 
Lockdown te plaatsen. Er 
werd wekelijks een update 
gegeven en de situatie werd 
ook met het management en 
het personeel geëvalueerd. 
De beslissingen werden ge-
nomen om de veiligheid en 
de gezondheid te waarbor-
gen voor alle kinderen en 
personeelsleden. De afgelo-

Voorwoord 

Alle hoogtepunten in 
een notendop in ons 
jaarverslag en we 
geven ook een blik 
naar 2021.  Veel kijk– 
en leesplezier, Ke-
bene Familie. 
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Kebene Familie… 
Kebene is ondertussen een 
grote (h)echte familie ge-
worden met als doel onze 
kinderen, personeel, gasten, 
sponsors en vrijwilligers een 
“thuisgevoel” te geven. Op 
die manier maken wij een 
verschil…# -  
 
Kebene heeft in mei 2020 
haar 13de verjaardag ge-
vierd. We bleven de focus 
houden op de algemene 
werking, structuur, conti-
nuïteit, stabiliteit en kwali-
teit.  

De Kebene Family 2021 telt 
in totaal 133 leden...  In Ke-
bene zelf verblijven 48 kin-
deren tussen 2 en 15 jaar, bij 
onze youths worden er 11 

jongeren opgevangen, in het 
Adults en Support project 
tellen we 12 jongeren, we 
hebben ook 16 baby's en 19 
Young Mothers. Tot slot 
hebben we 26 personeelsle-
den over alle projecten.   
 
Deze jonge moeders beslis-
ten om op eigen benen te 
staan of zich te herenigen 
met de familie: Omar, Sia-
mini, Mwanakombo en Fa-
tuma. Het hoort erbij, hoe 
pijnlijk of frustrerend het 
ook mag zijn. We blijven hen 
uiteraard opvolgen.  Dit gaf 
dan weer de mogelijkheid 
om nieuwe kinderen de kans 
te geven en op te vangen.  
 
Welkom Emmanuel, Ramad-
han, Agnes, Florence, Yussuf.  

De uitbreiding en renovaties 
bij de Young Mothers gaf 
ons de mogelijkheid om de 
capaciteit te verhogen. Vorig 
jaar hadden we 10 jonge 
tienermama’s en 8 baby’s, 
vandaag tellen we 21 jonge 
tienermama’s en 17 baby’s.   
 
De verschillende projecten 
die onder Kebene behoren 
zijn: Kebene het opvangte-
huis, Youths en adults pro-
ject, Young Mothers project, 
onze workshops, Lodges en 
Cottages en ons landbouw-
project. 
 
Door de coronatijd werd er 
geen familiebezoek georgani-
seerd om de algemene  ge-
zondheid te waarborgen.   
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Elke jonge moeder heeft een 
verschillend exit-plan, vol-
gens haar toekomstplan, de 
sociale achtergrond en fami-
liegeschiedenis.  We zitten 
nog in de opstartfase omdat  
de eerste groep jonge tie-
nermoeders pas begin vorig 
jaar opgevangen werden, 
hun baby's zijn ruim een jaar 
en een paar maanden oud.  
  
Tot nu toe heeft het project 
een capaciteit van 20 perso-
nen met één extra bed voor 
noodgevallen. Het project 
heeft momenteel in totaal 19 
jonge moeders, 15 van hen 
hebben een baby en vier van 
hen zijn nog zwanger.  
  
Kebene zoekt nog steeds 
sponsors voor onze tiener-
mama’s en hun baby’s. Of 
een extra vrijwillige bijdrage 
is steeds welkom voor de 
algemene ondersteuning.  

Kebene Baby & Day 
Care 
Onze dagopvang voor kin-
deren in de omgeving werd 
stilgelegd voor onbepaalde 
tijd.  De ruimte hebben we 
ondertussen kunnen benut-
ten voor de reorganisatie 
van het Young Mothers Pro-
ject.  
 
Kebene Young Mo-
thers  
Het Kebene-project voor 
jonge tienermoeders werd 
officieel gelanceerd op 17 
februari 2019. Het project 
begon als gevolg van het 
stijgend aantal tienerzwan-
gerschappen in de regio. Het 
Young Mothers project richt 
zich op zwangere meisjes 
onder de 18 jaar die zijn 
misbruikt en tegen hun wil 
zwanger werden. . 

De jonge moeders zijn min-
derjarig.  Kebene wil net 
hen HOOP geven!  We zor-
gen voor de nodige onder-
steuning, eigenwaarden en 
zelfvertrouwen, een eerste 
stap om kind en moeder 
samen te houden en beiden 
te laten ontwikkelen om een 
zelfstandig en beter leven te 
kunnen leiden met oog op 
een gezonde toekomst en 
kansen. Een traject van maxi-
maal 3 jaar om hen te bege-
leiden om hen dan hun eigen 
weg te laten gaan.  
 
We werken nauw samen 
met de kinderbescherming 
en andere bevoegde over-
heidsinstellingen in Kenia.  
Onlangs hebben we een ex-
tra vertrouwenspersoon 
aangeworven om het menta-
le welzijn van de tienerma-
ma’s te ondersteunen.  
 

Projecten 
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Kebene Youths 
Al enkele jaren voorzien we 
een doorstroming van Ke-
bene naar het youths project 
vanaf de leeftijd van 15 jaar.  
Het is belangrijk om onze 
jongeren meer privacy en 
ruimte te geven maar ook 
meer verantwoordelijkheid.   
Ze staan voor een grote 
uitdaging.   
  
Kebene  
Adults & Support 
Onze jongvolwassenen (+18)
staan bijna in een onafhanke-
lijke leven na Kebene. Door 
de coronatijd heeft iedereen 
een jaar verloren op school. 
Door ons aansluitend  
Adults project, kunnen zij 

zich verder voorbereiden,   
ontwikkelen en hun studies 
of actieplan afwerken.   Dit 
is belangrijk omdat zij vol-
doende mogelijkheden  krij-
gen en in staat zijn om een 
onafhankelijk leven na Ke-
bene te kunnen opbouwen.  
We geloven sterk in deze 
opzet en daardoor  verho-
gen de slaagkansen aanzien-
lijk.   
  
Kebene werkt nauw samen 
met de familie van onze jon-
geren om een gedeelde ver-
antwoordelijkheid en een 
realistisch haalbaar plan uit 
te werken. Sommigen zijn 
reeds herenigd met hun fa-
milie en via het Support-luik  
geven we hen de steun voor 
educatieve vorming.  

KST team  
“Kebene Stays  
Together” 
In al de jaren zijn er al heel 
wat kids die ondertussen op 
eigen benen staan. Een eer-
ste generatie is onafhankelijk 
van Kebene.   
 
Het zijn zij zelf die een pro-
ject hebben opgestart om de 
bestaande relaties te onder-
houden.  Een 20 tal jongeren 
die af en toe samen komen 
om hun ervaringen te delen. 
Daarnaast zorgt KST ook 
voor ondersteuning aan de 
lokale bevolking, hun manier 
om iets terug te doen aan de 
bevolking die in armoede 
leeft. Een mooi initiatief, een 
mooi gebaar! 
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Naaiatelier 
De werken in het naaiatelier 
werden ook tijdelijk gestaakt 
sinds maart, en begin augus-
tus werden ze hernomen.  
Enkele opdrachten kwamen 
van buitenaf.  Daarnaast 
werden er nieuwe unifor-
men voor het personeel 
gemaakt, schooluniformen, 
mondmaskers, sleutelhan-
gers, ect.   
 
Sinds september werden er 
workshops gehouden voor 
onze jonge tienermeisjes. 
Momenteel zijn er twee van 
hen in opleiding.  
  
Landbouw–moestuin 
Tijdens onze Kebene lock-
down werden er wel kam-
pen georganiseerd voor on-
ze kinderen in verschillende 
leeftijdscategorieën.   
Deze werden met veel disci-

Andere 
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Elke cent kan  
verantwoord wor-
den! 
De huidige situatie met co-
rona gaf ons heel wat min-
der inkomsten en daarom 
moesten we waakzaam om-
gaan met de uitgaven in en 
rond Kebene.  In ons financi-
eel beleid garanderen wij dat 
iedere euro te verantwoor-
den is.  
 
Investeringen 
Een nieuwe wagen (busje) 
werd aangeschaft terwijl de 
oudere werd verkocht.  Vei-
ligheid boven alles. Kinderen 
op een veilige manier kun-
nen vervoeren is een must.  
 

Een andere grote investering 
of onvoorziene uitgave was 
een extra weekbudget om 
activiteiten te organiseren 
tijdens de lockdownperiode 
in Kebene. Extra voeding en 
fruit werd aangeboden zodat 
ze hierin niets tekort had-
den.    
 
We hebben het huidig klas-
lokaal in Kebene kunnen 
uitbreiden en onze speeltuin 
kreeg een face-lift.  Bij het 
Young Mothers project 
kreeg het klaslokaal een an-
dere invulling en werden dit  
twee waardige slaapzalen.  
 
Kebene is meer dan 
een naam! 

Acties & Events 
Een deel van de inkomsten 
in België en Nederland komt 
via onze events.  Het is ook 
een manier om Kebene dich-
terbij te brengen en de be-
trokkenheid hoog te hou-
den. Afgelopen jaar werden 
alle events afgelast, met gro-
te financiële gevolgen.  
 
Infoavond 
Tijdens deze avonden krijgen 
onze bezoekers,  gasten, 
sponsors en vrijwilligers een 
waaier aan informatie. We 
willen iedereen op een cor-
recte manier te informeren. 
Helaas vond er in 2020 maar 
1 infomoment plaats en ho-
pen we snel te kunnen her-
opstarten. 

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

 

 
JAARVERSLAG 2020 info@kebene.com 

pline en de nodige maatrege-
len ingepland,  onder bege-
leiding en supervisie van ons 
personeel.   
 
De kampen konden op veel 
succes rekenen, na een lange 
tijd ten Huize Kebene.  Een 
uitdaging middenin de na-
tuur, elkaar beter leren ken-
nen en een “challenge” die 
kon tellen.  
 
De verwachtingen en de 
praktische kant van ons irri-
gatiesysteem op de land-
bouwgrond zou beter, opti-
maler en efficiënter moeten 
verlopen. Dit zal nog wat tijd 
kosten en het nodige onder-
zoek vragen.  Het dak van de 
lodge werd reeds gereno-
veerd, dat was ook nodig.  
Met de dieren gaat het goed.  
(geiten, koeien, eenden, kip-
pen).   

Health  
In 2020 hebben we heel wat 
middelen ingezet op de alge-
mene gezondheidszorgen. 
Extra aandacht gaat ook naar 
een goede ontwikkeling van 
onze kids Gezonde voeding, 
fruit en hygiëne staan meer 
en meer centraal.  De alge-
mene gezondheidszorgen 
zijn belangrijk en vragen de 
nodige aandacht.  
 
Onze deeltijdse verpleeg-
ster, Violet, is al jaren de 
vertrouwenspersoon die 
Kebene heeft op medisch 
vlak. Zij zorgt voor de goede 
opvolging en de algemene 
verzorging van de kinderen 
in en rond Kebene.   
 
De budgetten in 2020 voor 
de gezondheidszorgen lagen 
beduidend hoger dan andere 
jaren.  



 

met hun verantwoordelijk-
heden voor Stichting Kebene 
Nederland. Dit door ver-
schillende persoonlijke rede-
nen.  

Wij danken hen voor hun 
inzet en medewerking van 
de afgelopen jaren.  

Achter de schermen 
Kebene heeft in al die jaren 
veel kunnen leren. Respect 
voor de plaatselijke religie 
en tradities zijn van groot 
belang.  Om de mentaliteit 
te begrijpen is betrokken-
heid van essentiële waarde 
om te kunnen inspelen op de 
noden en de bezorgdheden.  

Kebene staat vandaag hoog 
aangeschreven en wordt 
geapprecieerd door de loka-
le overheden voor de inzet 
en overgave.   

Team Kenia 
Ondertussen werken er ter 
plaatse elke dag ruim 26 
lokale personeelsleden aan 
en voor Kebene.   
 
Enkel samen kunnen wij een 
verschil maken.   
 

We hebben alle diverse ta-
lenten nodig om de kinderen 
te kunnen opvolgen en bege-
leiden; zowel management, 
opvoeders, huishoudhulp, 
security, ect  Nauw samen-
werken om als team  succes-
vol te zijn   want  dat is de 
sleutel om een familiaal ge-
voel te creëren, een voor-
beeld te zijn.  
 
Team Belgi  
Nederland 
Bij de VZW Kebene België 
werd Koen Heyrman aange-
steld tot de nieuwe voorzit-
ter van de VZW.   

Linda Baudoin werd de nieu-
we voorzitter van de Stich-
ting in Nederland.   

We bevestigen dat Linda de 
Vlieger en Jan Flikweert per 
1 december ‘20 zijn gestopt 

Weetje & Datjes 
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Nieuwe mensen werden 
aangesproken om ons team 
te versterken.  Welkom aan 
Eric Van der Putten als nieu-
we bestuurder. We heten 
ook Wiljanne Blijleven wel-
kom als nieuw effectief lid bij 
ons team in Nederland. Ver-
der zijn er geen aanpassin-
gen.  

Het team achter Kebene is 
een toegevoegde waarde. Zij 
nemen verschillende taken 
op zich ter ondersteuning 
van het Kebene project en 
haar nevenprojecten.  

Enkele taken die door team-
leden worden uitgevoerd: 
fondsenwerving, vrijwilligers-
begeleiding, administratief 
beleid, communicatie, sociale 
media, technische departe-

menten, infoavonden, pre-
sentaties,... 

 
Kebene krijgt veel onder-
steuning en advies. Andere 
samenwerkingen kwamen 
tot stand in de afgelopen 
jaren. Op die manier hebben 
we goede contacten kunnen 
opbouwen met plaatselijke 
gemeentelijke besturen, 
scholen, bedrijven, kerken, 
sportverenigingen, lokale 
vzw’s of stichtingen,… 
 
Die steun is nodig om van-
daag verder aan een toe-
komst te bouwen voor onze 
Kebene familie. Op een 
duurzame manier met im-
pact, respectvol en met de 
eigenheid van Kebene.  

Contact 
info@kebene.com 
 
VZW  
KEBENE BELGIE 
Deurnestraat 121 
2640 Mortsel 
Ondernemingsnummer 
0897.314.930 
Rekeningnummer:  
BE78 7795 9305 3586  
(+32 497 847873) 
 
Stichting  
Kebene Nederland 
Van Hoeckstraat 31 
5701LK Helmond  
KvK-nummer 
20140176 
Bankrekening:  
NL18 RABO 0144 0665 56 
(+31 6 18949526 ) 

Contact 
info@kebene.com 
 
KEBENE  
FOUNDATION KENIA 
Po Box 462 - 80400 Ukun-
da, Mombasa 
Registratie nummer  
CS NO 000 850  
Rekeningnummer:  
BE78 7795 9305 3586  
(Sarah Were, manager)  
+254/(7)20422607 
(Naomy Narry, manager)  
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 BEDANKT 
“onze oprechte dank voor 
elke vorm van steun, de 

giften, het vertrouwen en 
de nauwe betrokkenheid 

in de voorbije  
jaren” 

 
Uit naam van de ganse Ke-
bene Familie, de kinderen, 
het personeel en het team in 
België en Nederland “dank je 
wel”  

 

Kebene is meer  

dan een naam! 
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Kebene morgen... 
We hopen natuurlijk dat 
2021 weer een beetje meer 
normaal kan worden. We 
blijven voortdurend alert 
voor de algemene gezond en 
volgen de voorzorgsmaatre-
gelen op. 
 
Daarnaast willen we vooruit 
kijken. Werken aan een toe-
komst voor Kebene.  Meer 
onafhankelijk en zelfvoorzie-
nend worden als project; 
sneller en efficiënter inspelen 
op de noden en duurzamer 
investeren op lange termijn.   
 
De uitbreiding van het 
Young Mothers Project zal 
meer vorm krijgen in de 
komende maanden.  Ook 
het exitplan bij de jong vol-
wassenen zullen herbekeken 
worden om meer doeltref-
fend te kunnen zijn.  
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Slotwoord 
Het is niet vanzelfsprekend maar 
het geeft voldoening om zoveel 
kinderen vandaag te zien stralen, 
die de kans krijgen om kind te 
kunnen zijn. Het is de moeite 
waard ook al is het verschil klein!  
 
Elk kind heeft recht om goed 
onderwijs te volgen, voldoende 
maaltijden te benutten, goede 
voorziening van gezondheidszor-
gen zodat zij zich kunnen ontwik-
kelen in een veilige, warme omge-
ving waar men zich thuis voelt: 
het uiteindelijke doel dat Kebene 
nastreeft. Dat dit ons doel is, 
staat bekend, meer nog… een (h)
echte familie waar kansen worden 
geboden en liefdevol wordt om-
gegaan met elk individu. Laat ons 
samen blijven streven naar een 
betere wereld voor iedereen. 
Hoop en vertrouwen en veel 
mensen met een groot hart 
maakt dit mogelijk. 

“Kleine stappen met 
mooie resultaten – 

kleinschalig blijven met 
grote betrokkenheid”. 


