
 

Met de kinderen en het per-
soneel gaat het goed. Het 
blijft mooi om te zien en 
hartverwarmend hoe men 
dit als familie heeft aange-
pakt. “Er zijn voor elkaar” 
ook in moeilijke tijden.   
 
 
 
 
 
 
 

Youths & Adults 

Onze jongvolwassenen heb-
ben tijdens de lockdown 
periode heel wat nieuwe 
uitdagingen aangegaan en 
vaak uit hun comfortzone 
getreden, een ervaring die 
kon tellen.  Sinds begin dit 
jaar was het voor hen een 
grote aanpassing. Nu ver-
toeven zij weer op school 
om hun studies verder te 

zetten. Die structuur is be-
langrijk en helpt mee hun 
toekomstdromen te verwe-
zenlijken.  
 
We werken samen met hen 
aan een exit-plan. De dag 
komt eraan dat zij een zelf-
standig en onafhankelijk le-
ven buiten Kebene moeten 
opbouwen. Het blijft een 
moeilijk facet omdat er wei-
nige mogelijkheden zijn op 
gebied van werkgelegenheid.  
 

Kebene vandaag... 
In Kebene zelf tellen we 48 
kids. Bij onze jongvolwasse-
nen hebben we 8 jongeren 
bij de youhts en 7 jongvol-
wassenen bij de adults.  De 
capaciteit bij de jonge ma-
ma’s heeft de kaap van 20 
bereikt en reeds 16 baby-
tjes. Kebene heeft ruim 20 
personeelsleden in dienst. 

Algemeen 
Tien maanden lang in lock-
down ten Huize van Kebene.  
Dat is heftig! Sedert begin 
januari werden de school-
poorten weer geopend en al 
de kinderen keken er naar 
uit. Het schooljaar is goed 
gestart, al kwamen daar zo-
als gewoonlijk heel wat 
voorbereidingen bij kijken. 
2020 is een jaar om snel te 
vergeten en helaas was dat 
ook een verloren jaar voor 
alle studenten in Kenia, een 
keuze vanuit de Keniaanse 
overheid.  

Kebene Familie! 

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

 

 Beste sympa-
thisanten van 
Kebene 
In deze nieuwsbrief 
enkele updates vanuit 
Kenia. Veel lees- en 
kijkplezier. 
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Heropstart  inleef-
reizen naar  Kebene! 
Kebene is klaar om 
onze vrijwilligers, spon-
sors en gasten te ont-
vangen ten Huize Ke-
bene…  Rekening hou-
dend met de nieuwe 
manier van reizen, de 
voorzorgsmaatregelen 
en de veiligheidsvoor-
schriften zijn we klaar 
om inleefreizen weer te 
organiseren.   
 
Heb jij ook interesse 
om Kebene te bezoe-
ken,  mee te helpen of 
kennis te maken met 
ons project in Kenia, 
het kan…  

Infoavond in  
Antwerpen 
Het is aanpassen en 
inspelen op de verschil-
lende maatregelen die 
her en der getroffen 
worden. 
 
De eerstvolgende info-
avond is gepland in de 
maand mei. Een datum 
volgt spoedig.  Ieder-
een is welkom! Deze 
avond zal doorgaan in 
de provincie Antwer-
pen.  Een uiteenzetting 
van het Kebene Pro-
ject met sfeerbeelden, 
videofragmenten en 
met ruimte voor vra-
gen.   

Young Mothers 
In Kenia bevallen dagelijks 
ongeveer 400 minderjarige 
kinderen. Tegelijkertijd wor-
den jaarlijks 70,000 jonge 
moeders van school ge-
stuurd omdat zij zwanger 
zijn. Dit gebeurt door een 
tekort aan informatie over 
seksuele– en reproductieve 
gezondheid, levensvaardighe-
den en financiële zelfstandig-
heid. De coronatijd heeft 
veel gezinnen in moeilijke 
situaties gebracht waardoor 
de jonge meisjes verplicht 
werden hun familie te helpen 
overleven. Schrijnende toe-
standen als gevolg van coro-
natijden.  Het zijn en blijven 
kinderen met een grote ver-
antwoordelijkheid.  

Ons project zorgt voor een 
veilige en beschermende om-
geving waar zij zich verder 
kunnen ontwikkelen.  
 
Naast de begeleiding die zij 
ontvangen, werken we aan 
een toekomst zowel voor de 
mama als de baby. Hen sa-
menhouden is belangrijk en 
daarin proberen wij ons 
steentje bij te dragen.  
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https://kebene.com/
vrijwilligers/ 

Baby Jacktone 
Midden december werd ba-
by Jacktone als prematuur 
geboren, het was kantje 
boordje.  Zowel moeder als 
baby stellen het goed na 
spannende weken van onze-
kerheid.  Wat als?  Je kan 
het je niet voorstellen als 
Kebene er op dat moment 
niet had geweest…  

 

 

 

 

 

 



Bestel online jouw paaspak-
ketje tvv Kebene!  Deze 
actie begint op 13/3 tem. 
31/3/2021.   
 
C h o c o l a t e - l o v e r 
Côte d’Or Pakket aan 10€ 

Côte d’Or reep Dessert 45g, Côte 
d’Or Bouchée melk 4-pack 
100g,Côte d’Or Nougatti 30g,Côte 
d’Or tablet melk 150g,Côte d’Or 
smeerpasta Noir de Noir 300g 

Lekker en gemakkelijk… De 
pakketjes zijn beschikbaar in 
het weekend vanaf 9 april’21 
 
 
Kebene Combi - Lover 
Kebene COMBI Pakket: 20€  

 

Ultieme combinatie van Côte d’Or  
& Lu met gratis Kebene draagtas 

& Mascotte 

 
 
BESTEL NU 
h t t p s : / / k e b e n e . c o m /
paasactie/ 

ten en hebben we hierdoor 
heel wat financiële middelen 
gemist.  
 
Elke steun is nodig om de 
werking, kwaliteit en speci-
fieke noden te kunnen blij-
ven garanderen. Steun van-
daag ons Kebene project! 

Paasactie 

 

 

 
OPROEP 

De aanhoudende cri-

sis, de opmerkelijke 

lage inkomsten en de 

weinige mogelijkhe-

den tot fondsenwer-

ving maakt dat we 

extra inzet en steun 

nodig hebben om de 

dagelijkse werking van 

Kebene en haar ne-

venprojecten gezond 

te houden. Voor de 

maand april en de 

paastijd gaan we digi-

taal.   

 

Steun daarmee ons 

Kebene project in 

Corona tijden…  
 

Kebene moet dezer 

dagen vindingrijk zijn 

om ons project een 

hart onder de riem te 

steken. Het verlies 

van inkomsten is 

zichtbaar en voelbaar.  

We blijven niet stilzit-

ten want dat zou 

drastische gevolgen 

kunnen hebben op 

termijn. Net daarom 

gaan wij een nieuwe 

actie opzetten met als 

doel om fondsen te 

werven en de naam 

van Kebene te pro-

moten.   

 

Registreer je ook als 

verdeel–  of verkoop-

punt want samen 

maken we er een 

succes van! 

 
h t t p s : / /
k e b e n e . c o m /
paasactie/ 
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Andere 
Update “Covid-19” 
De coronacrisis heeft sinds 
vorig jaar ieder van ons aan-
getast. Niet alleen financieel, 
ook op mentaal vlak. Een 
groot verlies van inkomsten 
op gebied van scholenwer-
king, acties, evenementen, 
inleefreizen, enz… blijven 
achter met alle gevolgen. We 
hebben ter plaatse deze peri-
ode op een gezonde en veili-
ge manier kunnen doorbren-
gen.  Een volledige update 
kan je terugvinden op onze 
website mbt corona in en 
rond Kebene.   
 
Heel wat events, acties en 
presentaties werden noodge-
dwongen geannuleerd. Ruim 
een jaar lang was het afwach-

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 
Van Hoeckstraat 31 

5701LK Helmond   
KvK-nummer 
20140176 
 
Bankrekening:  
NL18 RABO 0144 0665 56 
Linda Baudoin 
(+31 6 22197903) 
 

 

Kebene houdt stand en dat 
in moeilijke tijden…  
 
Namens de ganse Kebene 
Familie warme groeten uit 
Kenia. 

Hip Hip Hoera! 
Happy Birthday… In februari 
vierden we de verjaardag van  
Sawa, Collins, Mbeyu, Grace, 
Elizabeth, Kessiah en Abdi-
nassir 
 
In de maand maart is het de 
beurt aan Yussuf, Dan, Em-
manuel en Anwar om hun 
speciale dag vieren. Hoera... 
 

DANK U WEL 
voor het blijvende vertrou-

wen en de vele steun  
gedurende deze moeilijke 

 periode 

 
Verkoop mee onze lekkere 
smulpakketjes en steun daar-
bij Kebene.  
 
 
C o o k i e - l o v e r 
Lu koekjes Pakket: 10€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oreo classic 154 g, Petit Beukelaer 

165 g, Cent 45g, Cha-Cha 27g, 

Mikado 39g, Prince 28,5g, Tuc 

75g, Petit LU Natuur 28g, Petit LU 

en Choco 28g  


