
 

Ten Huize Kebene  
Al enkele maanden bekijken 
we intern hoe we de aanpak 
op termijn kunnen verbete-
ren.  Al voldoen we reeds 
aan de basisnormen, missie 
en doelstellingen, toch is het 
goed om na al die jaren de 
aanpak te evalueren.  

Kebene vandaag... 
In totaal hebben we ruim 
110 baby’s, kinderen en 
jongeren in de verschillende 
projecten.  En ruim 25 per-
soneelsleden over de ver-
schillende projecten. Ke-
bene is meer dan een naam; 
met haar verschillende pro-

jecten en doelstellingen staat 
Kebene sterk en geeft het 
een impact voor de samenle-
ving. Kenia heeft belangrijke 
stappen ondernomen om 
gezinszorg centraal te stellen 
in zijn kinderbeschermings-
systeem.  Als project bestu-
deren we dit zo goed moge-
lijk te kunnen benaderen 
voor het welzijn van ons 
toegewezen kinderen.  Hun 
afkomst, hun verleden maakt 
deel uit van hun leven en 
toekomst.  

Algemeen 
Met onze Kebene Familie 
gaat het goed, alles gaat zijn 
gangetje. In de afgelopen 
vakantieperiode werden er 
zoals gewoonlijk heel wat 
activiteiten georganiseerd 
om alle kinderen actief bezig 
te houden. En dat is goed 
gelukt! Het was een verlen-
ging van de gekende activitei-
ten die we tijdens de lock-
down periode vorig jaar er-
vaarden. Het samenzijn en 
het gekende familie gevoel 
waar we veel belang aan 
hechten. Een mooie tijd.    

Kebene Familie! 

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

 

 Beste sympa-
thisanten van 
Kebene 
Blijf op de hoogte via 
onze updates vanuit 
Kenia. Veel lees- en 
kijkplezier. 
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Nieuw school -
systeem 
 
In maart 2020 werd 
besloten dat alle scho-
len in Kenia dicht gin-
gen om de strijd tegen 
Covid aan te gaan. De 
minister van onderwijs, 
maakte op 16 novem-
ber 2020 de nieuwe 
schoolkalender bekend 
voor alle leerlingen in 
het kleuter-, lager en 
voortgezet onderwijs 
in Kenia. Op 4 januari 
2021 konden de stu-
denten de studies her-
vatten voor Term 2. 
 
Door deze wijzigingen 
hadden alle kinderen 
sinds 20 maart grote 
vakantie.  Op 9 mei 
start de laatste term 
en het nieuwe school-
jaar begint dan op 26 
juli 2021 voor termijn 
1. Termijn 1 eindigt op 
10 oktober 2021.  Ter-
mijn 2 begint op 11 
oktober en eindigt op 
2 januari 2022 en de 
derde termijn begint 
op 3 maart 2022 en 
eindigt op 4 april 2022. 
 
 
Heel wat studenten 
hebben dus helaas een 
volledig jaar verloren 
door de corona pade-
mie, die iedereen heeft 
getroffen.   
 

Workshops 
Kebene heeft elke maand 
veel uitgaven. Om alles 
draaiende te houden reke-
nen we op de steun van on-
ze achterban en sponsors.  
Afgelopen jaar hebben we 
heel wat inkomsten misgelo-
pen omdat we de mogelijk-
heden niet hadden om aan 
fondsenwerving te doen. 
 
 

 
Via onze workshops in Kenia 
hebben we  initiatief genomen 
en mooie artikelen ontwor-
pen die online aangeboden 
werden met groot succes. 
Vorig jaar zijn we gestart met 
mondmaskers te produceren 
in typisch Afrikaanse stijl, 
gevolgd door shoppingtassen 
en onze gekende Kebene 
mascotte. Een groot succes… 
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Hip Hip Hoera! 
Vele jarige in de maand mei!  
Happy Birthday, hoera... 
 
Somba, Emmanuel, Riziki, 
Margaret, Roselyne, Khadi-
jah, Dorcas Caren, Yassir, 
Florence, Fatuma, Gift, 
Jacklyne, Modi, Kazungu en 
Mumo.  

Kebene celebrates 
“14 years…” 
De tijd staat niet stil, want 
op 26 mei bestaat Kebene 
14 jaar.  Hoe het allemaal  
begon? Kijk nu… zoveel 
jaren later, een dorpje … 
een grote familie!  “A place 
to be.” 
 
Toch een moment om het 
personeel in de kijker te  
zen want elke dag staan ze 
klaar om onze kinderen te 
begeleiden. Chapeau! Na-
tuurlijk gaat niet altijd alles  
perfect, dat is net hoe het er 
in een normaal familieleven 
aan toe gaat. De belangrijk-
ste pilaren blijven de warme 
veilige en liefdevolle omge-
ving en hun welzijn…   



Youths & Adults 
De kinderen in Kebene kun-
nen we officieel opvangen 
tot hun 15de jaar.  Daarna 
volgen we de richtlijnen aan-
gustuurd door de overheid 
en is re-integratie met hun 
familie een optie. De meeste 
kinderen kunnen niet terug 
omdat de omstandigheden 
het niet toelaten en komen 
dan in onze Youths en 
Adults projecten terecht.  

 

We blijven onze jongeren  
goed opvolgen.  Het is een 
cruciale leeftijd. Veel attentie  
en een goede structuur om 
hen te begeleiden naar een 
zelfstandige toekomst waar-
bij ondersteuning op gebied 
van educatieve vorming cen-
traal staan.  

kertijd werken aan een 
hoopvolle toekomst, een 
hele uitdaging waarbij elk 
ieder een individuele aanpak 
vereisen. Ondertussen van-
gen we ruim  19 jonge tie-
nermama’s op  die verblijven 
in ons Young Mothers Pro-
ject.   
 
Baby Care 
De tijd vliegt voorbij.  Heel 
wat baby’s zijn reeds gebo-
ren.  Allemaal schatjes!  Bin-
nenkort kan de eerste lich-
ting naar de Kebene dagop-
vang zodat hun mama zich 
verder kan focussen op haar 
studies of trainingen kan 
doen.   

Infoavond 
Het Overlegcomité herbe-
vestigt het einde van de 
Paaspauze op 26 april.  Dit 
wil zeggen dat mensen vanaf 
maandag mensen in groepen 
van 10 elkaar buiten mogen 
ontmoeten.  De eerstvolgen-
de infoavond zou ergens eind 
juni of begin juli gepland 
worden. Een exacte datum 
volgt spoedig.   
 
Iedereen is welkom! Deze 
avond zal doorgaan in de 
provincie Antwerpen.  Een 
uiteenzetting van het Kebene 
Project met sfeerbeelden, 
videofragmenten en met 
ruimte voor vragen.   
 
 
 
 

Andere 

 

 

 
 
Update Kenia 
“Covid-19” 
De Keniaanse presi-
dent Uhuru Kenyatta 
heeft zaterdag 1 mei 
d e  C O V I D- 1 9 -
lockdown opgeheven 
die hij vorige maand 
had opgelegd, waar-
door bars en restau-
rants, religieuze dien-
sten en scholen op-
nieuw konden wor-
den geopend naarma-
te het aantal infecties 
afneemt.   
 
In Mombasa zijn de 
aantal besmettingen 
relatief laag tov de 
hoofdstad Nairobi. 
De reisbeperkingen 
in de hoofdstad Nai-
robi en vier omlig-
gende provincies 
zouden worden op-
geheven, scholen 
mogen heropenen 
volgens de kalender 
van het Ministerie 
van Onderwijs. Reli-
gieuze diensten wor-
den hervat met enke-
le beperkingen. Poli-
tieke bijeenkomsten 
zouden nog steeds 
worden verboden, 
zei hij in een toe-
spraak. Een avond-
klok die momenteel 
om 20.00 uur begint 
werd herzien tot 
22.00 uur.   
 
Op het moment van 
schrijven (29-04-
2021) zijn er in Kenia 
officieel 158.326 co-
ronabesmett ingen 
gemeld. Daarvan zijn 
2.688 personen over-
leden aan het coro-
navirus. 

P A G I N A  2  

 

Bezoek Kebene 
Inleefreizen naar  Kebene! 
We hopen deze zomer weer 
gasten te ontvangen ten huize 
Kebene.  Na ruim een jaar 
zonder vrijwilligers, zijn we 
helemaal klaar om onze Ke-
bene liefhebbers, onze vrijwil-
ligers, sponsors en gasten te 
ontvangen ten Huize Ke-
bene…  Rekening houdend 
met de nieuwe manier van 
reizen, de voorzorgsmaatre-
gelen en de veiligheidsvoor-
schriften zijn we klaar om 
inleefreizen weer te organise-
ren.   
 
Heb jij ook interesse om Ke-
bene te bezoeken,  mee te 
helpen of kennis te maken 
met ons project in Kenia, het 
kan…  

Contact info@kebene.com 
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TIP: 
Bezoek onze vernieuwde 
website en blijf op de hoog-
te: www.kebene.com 

Namens de ganse Kebene 
Familie, veel groeten en dank 
voor het blijvende  voor het 
blijvende vertrouwen en de 
vele steun  gedurende deze 
moeilijke periode! https://kebene.com/

vrijwilligers/ 

Young Mothers 
Elke dag blijven we aanvra-
gen krijgen om tienermeisjes 
op te vangen, deze kwetsba-
re meisjes zijn aan hun lot 
overgelaten. Het zijn en blij-
ven kinderen die reeds een 
trauma hebben en met een 
inmens grote verantwoorde-
lijkheid op jonge leeftijd 
moeten omgaan.   

We merken dat deze meisjes 
heel wat ondersteuning en 
begeleiding nodig hebben.  
Hun traumatiserende erva-
ringen verwerken en tegelij- 


