
 

Ten Huize Kebene  
In Kebene zelf merken we 
een goede sfeer op en alles 
draait vlotjes. De structuur 
is aanwezig. Het manage-
ment en ons personeel leve-
ren mooi werk en zijn goed 
op elkaar ingespeeld. Ieder-
een levert inspanningen om 
de dagelijkse werking opti-
maal te laten verlopen.   

A place to be!  
Kebene is gegroeid in al die 
jaren, we blijven inzetten op 
het welzijn. Van de kin-
deren.  Een plaats waar ze 
zich kunnen ontwikkelen en 
kunnen opgroeien tot hun 
volwassenheid.  

Hun verleden maakt deel uit 
van hun leven en toekomst. 
Net daarom proberen we 
het familiegevoel te benade-
ren en hen voldoende aan-
dacht te geven die ze verdie-
nen. We merken dat deze 
houding en aanpak een 
meerwaarde zijn voor elk 
individu.    
 
Midden juli is er een korte 
vakantieperiode voorzien, 
alle kinderen zullen dan weer 
thuis zijn en we bereiden al 
allerlei activiteiten voor om 
die tijd bijzonder en intens te 
maken.  
 
De minister van onderwijs, 
maakte op 16 november 
2020 het nieuwe schooljaar 
bekend voor alle leerlingen 
in het kleuter-, lager en 
voortgezet onderwijs Het 
nieuwe schooljaar begint dan 
op 26 juli 2021.   

Algemeen 
We mogen terecht trots zijn 
op alle verwezenlijkingen van 
de afgelopen jaren.  Als goed 
doelenproject overwonnen 
we de moeilijke tijden wat 
niet altijd vanzelfsprekend 
was. We duimen allemaal op 
betere tijden of gewoon dat 
het normale leven weer de 
bovenhand mag nemen. Ook 
in Kenia versoepelen de 
maatregelen stelselmatig en 
gelden er nog enkele regel-
tjes om covid tegen te gaan.  
   

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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Kebene en de toe-
komst 
Kinderen in nood op-
vangen in een warme 
veilige omgeving en 
hen begeleiden. Educa-
tieve vorming bieden 
en hen voorzien van 
alle basisbehoeften 
waarop een kind recht 
heeft.  
 
Intern werd de afgelo-
pen maanden gekeken 
waarin Kebene het nog 
beter kan doen. On-
derzoek, adviezen en 
de bestaande ervaring 
maakt dat we nog 
ruimte hebben om te 
groeien en dit is beter 
voor hen die op een 
dag weer onafhankelijk 
een zelfstandig leven 
buiten Kebene gaan 
opbouwen.  Het men-
tale welzijn speelt dan 
een grote factor.  
Meer voorbereiding en 
een individuele aanpak 
kunnen zorgen voor 
een grotere impact 
naar hun toekomst 
toe. 
 
De komende periode 
verdiepen we ons in 
alternatieve mogelijk-
heden en streven we 
naar meer opties om 
de kinderen en jong 
volwassenen bij te 
staan en vooral te on-
dersteunen. Een hele 
uitdaging.  

 
 
 

Inleefreizen weer op-
gestart 
Na ruim 16 maanden zonder 
bezoekers zijn we helemaal 
klaar om onze Kebene lief-
hebbers te ontvangen ten 
Huize Kebene. De aanvragen 
voor inleefreizen beginnen 
weer binnen te lopen. Reke-
ning houdend met de nieuwe 
manier van reizen, de voor-
zorgsmaatregelen en de vei-
ligheidsvoorschriften zijn we 
klaar om weer inleefreizen te 
organiseren.   
 
Heb jij ook interesse om Ke-
bene te bezoeken,  mee te 
helpen of kennis te maken 
met ons project in Kenia, het 
kan…  
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Zich inleven, meewerken of 
bouwen aan de toekomst 
van onze kinderen. Zich 
openstellen voor en kennis 
maken met de Afrikaanse 
mentaliteit en cultuur, ge-
nieten van de rijkdom die 
Afrika biedt, de mooie na-
tuur en de vele safari’s … 
een aanrader voor iedereen. 

Hip Hip Hoera! 
Happy Birthday! Verjaarda-
gen in juli; Omar, Carlos, 
Fatuma, Kennedy, Metrine, 
Mejuma, Ramadan, Zacha-
riah, Ann, Edwin, Faith, Fa-
vour en Faith!   
 
In augustus is het de beurt 
aan Joy, Ian, Mandela, Har-
riet, Esther, Aisha, Florence 
en Lavender.   

https://kebene.com/
vrijwilligers/ 



Baby Care 
De eerstgeboren baby’s zijn 
ondertussen 2 jaar gewor-
den. Kebene telt vandaag 
ruim 20 baby’s tussen 0  en 
2 jaar.  

De tienermama’s proberen 
in de mate van het mogelijke 
weer hun leven op te ne-
men. Sommigen zetten hun 
onderwijs verder, anderen 
lopen stages of doen vakan-

tiewerk.   

Kebene zal spoedig haar 
klaslokaal weer vrij stellen 
zodat de baby’s opgevangen 
kunnen worden in onze dag-
opvang.  De baby’s worden 
socialer en krijgen dan sa-
men activiteiten die ter 
voorbereiding zijn op de 

basisschool.  

Baby Born 
Op 4 mei beviel Emmaculata 
van  Baby Angel. Proficiat 
aan de mama. Op 6 juni, na 
een lange bevalling werd 
Baby Ibrahim geboren. Profi-
ciat aan Faida.  
 
Veel dank aan de begeleiders 
en het Kebene team voor de 
goede zorgen en hun onder-
steuning. Zonder hen had-
den we dit mooi verhaal niet 
kunnen schrijven. Well done. 

Steun KEBENE 
We hebben in 2020 goed 
stand kunnen houden, de 
inkomsten waren beduidend 
minder als de voorbije jaren 
door de gekende situatie.  
Sinds 2021 blijft deze trend 
zich verder zetten.  Dit is 
uiteraard voelbaar en hopen 
dat er snel weer meer moge-
lijk is zodat we als organisa-
tie weer de focus kunnen 
leggen op fondsenwerving.  
 
Sponsors zijn nu eenmaal de 
basis van ons project en een 
belangrijke factor. Kebene 
zoekt nog meters en peters 
voor onze kinderen! 
 
Word jij meter of peter ? 
 
 

Andere 

 

 

 
 
U i t b r e i d i n g 
Young Mothers 
Project 
Elke dag krijgen we 
aanvragen om tie-
nermeisjes op te 
vangen. Deze kwets-
bare meisjes zijn aan 
hun lot overgelaten 
en hebben vaak di-
rect hulp nodig.  De 
grote aantallen zijn 
tevens te wijten aan 
de gevolgen van de 
coronaperiode.  
 
Uiteraard zijn er 
economische gevol-
gen waarbij thuisiso-
latie voor heel wat 
problemen in het 
dagelijks leven heeft 
gezorgd. Dit alles 
leidt tot een toena-
me in seksueel ge-
weld, mensenhandel, 
kindhuwelijken en 
kinderarbeid. 
 
Kebene is sinds 
maart bezig met 
onderzoek en heeft 
een locatie gevon-
den voor de bouw 
van lokale hutten 
om zelfstandig bege-
leid wonen te kun-
nen aanbieden. De 
doorstroom van het 
huidige Rescue Cen-
ter waar de meisjes 
worden opgevangen 
naar dit nieuwe pro-
ject.  
 
Hierdoor krijgen we 
als project de moge-
lijkheid om meer 
hulp te bieden en de 
huidige meisjes be-
ter te begeleiden 
naar hun toekomst.  
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Youths & Adults 
De meeste van onze jong 
volwassenen zitten op boar-
dingschool.  In juli zullen zij 
genieten van een weekje 
vakantie en komen zij terug 
naar Kebene.  Het is altijd 
uitkijken naar hun terug-
komst.  In de vakanties kun-
nen zij ontspannen.  Daar-
naast bereiden zij zich verder 
voor  op een leven na Ke-
bene en doen zij aan trainin-
gen binnen onze projecten. 
Kleine kinderen worden 

groot;... 

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) 
 

 

Bouw duurzaam mee aan de 
toekomst voor kinderen die 
niemand meer hebben. Met 
een maandelijks bedrag geef 
je hen eindelijk een plek 
waar ze gezond en veilig 
groot kunnen worden. Sa-
men maken we een ver-
schil... 

Veel Kebeniaanse groeten en 
dank voor elke vorm van 
steun! Blijf ons volgen… De 
Kebene Familie. 

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 opgelopen 
en met een immens grote 
verantwoordelijkheid op 
jonge leeftijd moeten om-
gaan.  We merken dat deze 
meisjes heel wat ondersteu-
ning en begeleiding nodig 
hebben.  Hun traumatiseren-
de ervaringen verwerken en 
tegelijkertijd werken aan een 
hoopvolle toekomst met 

mogelijkheden...  


