
 

Ten Huize Kebene  
In de ruim 14 jaar dat Ke-
bene bestaat, hebben we als 
organisatie veel kunnen le-
ren. Al die ervaringen ma-
ken dat vandaag de dag Ke-
bene er wel degelijk staat. 
Zelfs in moeilijke tijden ble-
ven wij gefocust en werd 
het welzijn van de kinderen 
centraal gezet. Een goede 
structuur, een sterk team, 
personeelsleden die de da-
gelijkse werking op zich 
nemen en een management 
dat alles in goede banen 
leidt. De kids voelen zich 
thuis, merkbaar aan de ge-
zonde en lachende gezicht-
jes die ze uitstralen. 

We kunnen helaas niet ie-
dereen helpen. Dat weer-
houdt ons niet om ons uiter-
ste best te doen en zoveel 
mogelijk kwetsbare kinderen 
in nood op te vangen. Dit in 
een warme, veilige omgeving 
en hen begeleiden naar een 
hoopvolle toekomst. Educa-
tieve vorming bieden en hen 
voorzien van alle basisbe-
hoeften waarop elk kind 
recht heeft. Een verschil! 

A place to be 
Tijdens de vakantieperiode 
die eind juli plaatsvond, kon-
den we merken dat de sfeer 
in Kebene goed zat.  Kort en 
bondig, want de vakantie 
duurde maar een weekje. 
Niet veel tijd om alle voor-
bereidingen te nemen en 
iedereen klaar te stomen 
voor een goede start van het 
nieuwe schooljaar dat op 26 
juli van start ging.    

De eerstvolgende vakantie 
staat gepland eind oktober 
die ook een week zal duren.  

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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Een gedachte 
Het leven telt niet wat 
we plannen en zeggen 
te doen, het leven telt 
de acties die we dage-
lijks laten zien en de 
impact die het heeft; 
we hebben allemaal 
een eigen persoonlijk-
heid met eigen talen-
ten. We worden beïn-
vloed door factoren 
rondom ons die ons  
uitdagen om elke dag 
beter te worden en te 
doen, een manier van 
leren en ervaringen, 
van vallen en opstaan. 
 
Gelukkig zijn is iemand 
gelukkig maken, elke 
glimlach die je kunt 
laten zien is een ge-
schenk en laat ik het 
'een manier van chari-
ty' noemen. Van deze 
gelegenheid wil ik ge-
bruik maken om jullie 
allemaal te bedanken 
want eerlijk, zonder 
dat vertrouwen en de 
vele steun had Kebene 
nooit  geweest wat het 
vandaag is.  
 
Waar liefde is, is geluk 
en dat is een plicht 
voor ons allemaal. Het 
delen van onze liefde 
op een manier hoe en 
wie we zijn, onszelf.  
 
 
 
 

Youths & Adults 
Dat Kebene ook inzet op 
jongvolwassenen is niet van-
zelfsprekend. Toch een be-
langrijk gegeven om hen niet 
los te laten op een moment 
dat zij zoekende zijn, in een 
levensfase die cruciaal is.  De 
leeftijd van 15 jaar bereiken 
is een stap naar volwassen-
heid. Zij zitten vaak met veel 
onwetendheid en vragen; 
’wat brengt de toekomst 
voor mij in een wereld die 
alsmaar moeilijker wordt?’  
Zich ontwikkelen en voorbe-
reiden op een leven na Ke-
bene, is nu aan de rode. Zij 
krijgen trainingen aangebo-
den binnen onze projecten. 
Kleine kinderen worden 

groot. 

 

Getuigenis Elizabeth 
Ik ben Elizabeth Pato, kort 
nadat mijn vader stierf, werd 
ik naar Kebene gebracht  om 
mij verder op te voeden, de 
thuissituatie liet dit niet toe. 
Sinds 2007 ben ik opgegroeid 
in Kebene. Ik was er van be-
gin bij als een klein project en 
ik heb het zien groeien tot 
waar het nu is. Onderdak,  
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voedsel, kleding, onderwijs, 
een goede gezondheid en 
recreatie behoorden tot de 
behoeften, Kebene droeg de 
zorgen voor mij! 
 
Kebene heeft goede mede-
werkers die ons allerlei heb-
ben bijgebracht en ons op 
een Christelijke manier heb-
ben onderwezen. Ik ben zo 
blij om deel uit te maken van 
deze familie, want als ik bij 
mijn moeder was achterge-
bleven, die weduwe was, zou 
ik vandaag niet zo ver staan. 
Ik zit momenteel op de uni-
versiteit, waar ik nog steeds 
steun krijg van Kebene,  ook 
al verblijf ik nu bij mijn fami-
lie, mijn oprechte dank aan 
alle weldoeners en sponsors 
van Kebene. 

Hip Hip Hoera! 
Happy Birthday! In augustus 
vierden we de verjaardag 
van Ian, Mandela, Joy, Har-
riet, Esther, Aisha, Florence 
en Lavender.  
In september is het de beurt 
aan Erick, Hamisi, Hassan, 
Dorcus, Fatuma, Messiah, 
Claive, Kennedy, John K, 
John N, Eunice, Zabibu, An-
geline, Faith M, Brighton. 



Young Mothers 1.0 
en 2.0  “een feit” 

Op 21 juli werd officieel het 
tweede Young Mothers pro-
ject geopend in stijl. Het was 
een emotioneel moment, 
waarbij ook veel trotsheid 
zichtbaar was.  Op een korte 
periode, intense samenwer-
king en veel overgave kon-
den we dit alles mogelijk 
maken.  Meer capaciteit om 
jonge meisjes op te vangen 
en te ondersteunen.  Onder-

tussen zijn er een 6 tal jonge  

 

Doopsel 
Op zondag 17 juli werden er 
14 kinderen gedoopt in onze 
kerk. Een groot moment 
voor de kinderen die ervoor 
gekozen hebben zich te laten 
dopen. De doop is een ge-
woonte van toelating en 
opnemen in de gemeenschap 
van Christenen, bijna altijd 
met het gebruik van water, 
tot het christendom. Het 
werd uitgevoerd door hen 
volledig in water onder te 
dompelen. De ganse Kebene 
familie was getuige van dit 
moment. De kinderen heb-
ben hier zelf voor gekozen 
en voelden zich hier klaar 
voor.  

Help jij mee ? 
Schrijf je nu in als medewer-
ker of verkooppunt:  

Inleefreizen  
Heb jij ook interesse om 
Kebene te bezoeken, mee te 
helpen of kennis te maken 
met ons project in Kenia?  
 

https://kebene.com/
vrijwilligers/ 

Andere 

 

 

 
 
Heropstart 
Baby & Day Care  
 
Nog voor de corona 
tijdperk, hadden we 
op onze locatie waar 
de jonge mama’s 
verblijven een ruimte 
gemaakt met twee 
klaslokalen om ba-
by’s en peuters op te 
vangen. Onze eigen 
baby’s maar ook 
kinderen onder de 
leeftijd van 4 jaar 
vanuit de lokale be-
volking.    
 
Kebene zal haar klas-
lokaal weer vrij stel-
len zodat de baby’s 
en peuters opgevan-
gen kunnen worden 
in onze dagopvang 
waar zij  al spelende 
wije  verschillende 
activiteiten krijgen 
aangeboden die ter 
voorbereiding zijn op 

de basisschool.  

 

We beschikken over 
de ruimte en facilitei-
ten. Hierdoor dra-
gen we bij in de om-
geving en kunnen we 
lokale mensen te-
werkstellen.  In de 
vakantieperiode heb-
ben de jong volwas-
senen van Kebene de 
kans om stages te 
lopen en ervaringen 
op te doen. Vrijwil-
ligers zullen of kun-
nen dan ook ingezet 
worden op deze 

locatie.     
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De grote Kebene 
Actie komt eraan! 
Dat we elke keer op jullie 
steun kunnen rekenen is een 
feit.  Om echt een verschil te 
maken is er geld nodig en 
kunnen we ter plaatse echt 
dingen laten bewegen en 
verandering teweegbrengen.    
 
Onze grote actie start wel-
dra, gedurende de maand 
september verkopen we 
heerlijke wafels, lekkere wij-
nen en onze gekende cava. 
Alles aan eerlijke prijzen! Elk 
jaar rekenen we weer op 
jullie medewerking. We zoe-
ken verdeel en verkooppun-
ten, enthousiaste medewer-
kers die mee zorgen voor 
het succes van deze actie.   

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) 
 

 

 
Sinds vorige maand ontvin-
gen we de eerste vrijwilligers 
na een lange tijd sedert de 
Covid ellende.   
 
We bedanken Anouck, To-
mas, Julie, Phoebe, Naomi en 
Robin. Zij hebben zich ter 
plaatse ingezet en konden 
ervaren hoe het leven in en 
rond Kebene er aan toe gaat. 
 
Hoewel de wereld huivert 
van onverdraagzaamheid, 
streeft Kebene naar samen-
horigheid. Bouwen aan een 
betere wereld voor ieder-
een. 
 
Veel Kebene-iaanse groeten. 
Blijf ons volgen…  
De Kebene Familie. 

https://kebene.com/verdeel-
verkooppunt-grote-

actie2021/ 

tienermama’s ingetrokken 
op de nieuwe locatie.  Mo-
menteel hebben we 22 jonge 
tienermama’s en 19 baby’s. 
Onlangs kwam Mbodze ten 
Huize Kebene, een meisje 
van 13 jaar dat ruim 8 maan-
den zwanger is. Schrijnende 
situatie en heel wat trauma’s 
merkbaar.  Gelukkig kan ze 
door Kebene zichzelf weer 
ontplooien op een veilige 
manier, de toekomst tege-
moet gaand.  


