
 

Renovatiewerken  
Enkele herstellingen aan de 
keuken, daken en septische 
beerput waren noodzakelijk. 
Ook wat onderhoudswer-
ken kregen de nodige aan-
dacht.  
  
School 
De tweede termijn van het 
schooljaar werd opgestart 
begin oktober. Hoewel niet 
alle kinderen in Kenia naar 
school kunnen, zijn onze 
kids goed gestart en het 
ritme weer gewoon gewor-
den. Het zijn lange school-
dagen en de druk is hoog, 
want de achterstand die er 
is, moet ingehaald worden.  

Familiebezoek 
We hechten veel belang om 
de kinderen in contact te 
houden met hun families.  
Dit is belangrijk voor later 
en voor henzelf om hun af-
komst te kunnen plaatsen.  
Dit jaar gaan we de families 
weer rond de kerstperiode 
uitnodigen ten Huize Ke-
bene.  Een beslissing die we 
namen voor de veiligheid 
ivm. corona.  

Ten Huize Kebene  
Met ruim 100 kinderen en 
heel wat lokale personeelsle-
den heeft Kebene een moei-
lijke periode goed door-
staan. Aanpassen in de mate 
van het mogelijke om alles 
veilig te kunnen laten verlo-
pen tijdens de periode waar 
alles even anders ging dan 
gepland. Kebene bleef gefo-
cust en het welzijn van de 
kinderen stond altijd cen-
traal. Iedereen is gezond en 
wel en de sfeer in Kebene zit 
goed, dat is een feit.  

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 Leeft  
Kleinere goede doe-
len zijn de afgelopen 
jaren hard getroffen 
door de coronacrisis. 
De maatregelen die 
wereldwijd werden 
genomen, hebben een 
grote impact op onze 
samenlevingen en ons 
gedrag. Ook voor het 
werk van goede doe-
len heeft het grote en 
directe gevolgen. De 
meesten zagen de in-
komsten ten opzichte 
van 2019 en 2020 da-
len met gemiddeld 15 
procent. Voor Kebene 
waren het ook woelige 
tijden en kenden het-
zelfde fenomeen. Toch 
blijven we stand hou-
den en leggen we de 
focus op de blijvende 
steun aan de kwetsba-
re kinderen in Kenia.  
 
Eindelijk weer acties!   
Sinds kort kunnen 
weer acties opgezet 
worden, infoavonden 
en bijeenkomsten ge-
organiseerd worden  
en dat is ook broodno-
dig. Het is op die ma-
nier dat Kebene weer 
kenbaar gemaakt kan 
worden.  Kebene zal 
dus alles in werking 
stellen om actief aan 
fondsenwerving te 
doen.  
 
 

Youths & Adults 
Onze jongeren worden vol-
wassen. Sinds het bestaan 
van Kebene ruim 14 jaar 
geleden, konden we nooit 
bedenken hoe het zou verlo-
pen. De tijd staat niet stil.  
Een hele generatie in Kebene 
staat aan de voordeur van 
een onafhankelijk leven en 
bereid zich daarop voor.  Dit 
gaat met ups en downs want 
er is nog veel onwetendheid.  
In onze Youths en Adults 
projecten verblijven nu 17 
jongeren.  Daarnaast zijn er 
ook nog een 5 tal jongeren 
die herenigd zijn met hun 
familie en vandaaruit onze 
steun nog ontvangen om hun 
studies succesvol af te ron-

den.   

 

A home to stay 
De toekomst ligt in hun eigen 
handen.  Hoewel Kebene   in 
opvang voorziet, zetten we in 
op de algemene ontwikkeling 
en gezondheid van de ons 
toegewezen kinderen. En we 
kijken vooruit, de educatieve 
vorming en de persoonlijke 
begeleiding staan centraal om 
effectief een verschil te ma-
ken in hun verdere leven.  
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Kebene Stay Together 
Vorig jaar is het idee ont-
staan, vanuit enkele jongeren, 
om ook na de Kebene-tijd de 
familiebanden te onderhou-
den.  Zij ervaarden dit in al 
die jaren ten Huize Kebene 
waar ze verbleven. Een sterk 
en waardevol gegeven. Het is 
fijn dat zij nog in contact 
staan en elkaar helpen of ad-
viseren. 

Hip Hip Hoera! 
Happy Birthday! In oktober 
vierden we de jarigen:  Mari-
am, Ruth, Mwanaisha, Asha, 
Steve, Agnes, Laureen, 
Mwanakombe, Furaha, Violet 
en Abdallah.  
 
In november is het de beurt 
aan Saada, Ferdinand, Sarah, 
Faida, Elizabeth, Desmond 
en Peter. 



Baby & Daycare 
Eerder gaven we aan dat de 
dagopvang van peuters weer 
zal opgestart worden. Dit 
vraagt meer tijd om organi-
satorische redenen.  De ba-
by’s van onze tienermama’s 
worden al opgevangen in de 
dagopvang van Kebene. Ze 
zijn met ruim 19 tussen de 0 
en 3 jaar.  Dat kan tellen. 
Sommige jonge tienermama’s 
doen een training of stage en 
helpen op die manier mee 
om alle kleintjes goed te 
verzorgen en leuke momen-
ten te bezorgen. 

Hopelijk zien we jullie op 
een van deze evenementen?  
Of wil je zelf een leuke actie 
organiseren tvv Kebene, dat 
kan! Wij ondersteunen graag 
waar kan. 
 

 https://kebene.com/
events/ 

30/10 (Bar Benefiet Mechelen) - 
9/12. (Seminarie Thomas More 
Hoge School Mechelen)  
11/12. (Kebene Kerst Markt 
Oudsbergen)  
24/04/22  (Werelddag Lennik) - 
27,28,29/05/22 (Family Days: 15 
jaar Kebene – Benefiet) 

 

Andere 

 

 

 
Wereldmeisjesdag   
 
Dagelijks worden mil-
joenen meisjes in ont-
wikkelingslanden ach-
tergesteld, uitgebuit en 
gediscrimineerd. Al-
leen omdat ze meisje 
zijn!  
 
Kindhuwelijken bren-
gen de gezondheid en 
ontwikkeling van deze 
meisjes in gevaar. 
Naar school gaan kun-
nen ze wel vergeten 
en ze krijgen baby’s 
wanneer hun lichaam 
nog helemaal niet klaar 
is voor een zwanger-
schap en een bevalling. 
En wat met hun baby? 
 
Bij rampen worden 
meisjes vaak extra 
hard geraakt. Ook 
tijdens de huidige co-
rona crisis. De pande-
mie verhindert pro-
gramma’s die meisjes-
besnijdenissen en 
kindhuwelijken moe-
ten tegengaan met als 
gevolg dat er naar 
verwachting in de 
komende 10 jaar ruim 
13 miljoen meer kind-
huweli jken zul len 
plaatsvinden. Schrij-
nend.  
 

Kebene merkt nu al de 

gevolgen en krijgt heel 

wat aanvragen. We 

kunnen niet iedereen 

helpen maar nu ook 

weer is elk meisje dat 

we kunnen opvangen 

en beschermen,  een-

tje dat gered kan wor-

den en terug hoop kan 

vinden voor een veili-

ge toekomst.  
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Grote actie - groot succes ! 
Alweer een nieuw record!  
Het is motiverend om dit 
weer te kunnen ervaren en 
een grote ‘dank je wel’ aan 
iedereen die hiervoor mee 
heeft gezorgd.  Een mooie 
opbrengst van ruim 17500 
euro. 
 

Acties & Events 
De komende maanden zullen 
er verschillende acties vol-
gen.  De stilte van afgelopen 
twee jaar willen we nu door-
breken met actieve deelna-
me aan tal van evenementen; 
de warmste week, de kerst-
markten, Kebene Borrelt, 
scholenpresentaties, … 
 

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) 
 

 

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/ 

 

Infoavond 
De eerstvolgende infoavond 
zal doorgaan op woensdag 2 
februari 2022 te Merksem. 
Iedereen welkom! 
 
Blijf ons steunen en volgen… 
Kebene-iaanse groeten.  

BEDANKT VOOR  
UW STEUN 

Young Mothers  
26 jonge tienermeisjes zijn 
onderverdeeld over onze 
twee projecten Young Mo-
thers 1 & 2.  Hoewel de 
aanvraag groot is, hebben we 
enkel de capaciteit en mid-
delen voor deze 26 kwetsba-
re meisjes. Het vraagt veel 
energie en inzet om hen die 
‘thuis’ te geven. Ze hebben 
allen hun eigen gewoonten 
en hebben vaak ook hun 
eigen noden en behoeften. 
Dus een grote uitdaging! 

Verdriet en vreugde 
Mama Mbodze, net 14 jaar  
kreeg op 35 weken haar 
weeën en beviel van haar 
zoon Michael. De baby Mi-
chael heeft het helaas niet 
gehaald, een situatie waarbij 
de baby een tekort aan zuur-
stof had! Een groot verdriet!  
 
Op 15 september heeft Ivon, 
net opgevangen in Kebene, 
een flinke zoon ‘Larry’ op de 
wereld gezet.  En onze eigen 
Dorcus, ooit nog kind van 
Kebene, is bevallen van een 
tweeling. Karibu Johan en 
Letticiah. 
 
 
 

https://kebene.com/bar-benefiet/

