
 

situatie mbt corona. Ook de 

voorziene beschikbare mid-

delen waren minder als an-

dere jaren. We bleven uiter-

aard aandachtig en alert en 

bleven alles nauwgezet op-

volgen.  

Dagelijks werden we gecon-

fronteerd met jonge meisjes 

die achtergesteld, uitgebuit 

en gediscrimineerd worden. 

Alleen omdat ze meisje zijn! 

Kind-huwelijken brengen de 

gezondheid en ontwikkeling 

van deze meisjes in gevaar.  

We kregen dan ook vanuit 

de Keniaanse overheid 

enorm veel aanvragen om in 

opvang en bescherming te 

voorzien. Niet altijd konden 

we hun vraag positief beant-

woorden maar we deden 

wat we konden en in onze 

mogelijkheden lagen.  

Beste Kebene Liefhebbers,  
 
Ook in 2021 was het aanpas-
sen aan het nieuwe “nu” 
want corona heeft en blijft 
veel impact hebben op het 
normale leven. In Kebene 
zelf bleven we in het alge-
meen gezond. Met plezier 
hier een beknopt overzicht 
van de meest recente ge-
beurtenissen en inclusief een 
vooruitblik op 2022. We 
staan voor grote uitdagingen 
waarin we Kebene een face-
lift zullen geven. En we zullen 
ons15 jarig bestaan vieren. 
Het beleidsplan kan u alvast 
terugvinden op onze websi-
te: https://kebene.com/
beleids-plan-2019-2023/ 
 
Kebene staat voor om de 
meest kwetsbare kinderen 
en jonge zwangere meisjes in 
Kenia te ondersteunen en te 
beschermen.                              

We zetten in op duurzaam-
heid, veiligheid en gezond-
heid. We benadrukken voor-
al het familiegevoel dat een 
belangrijke factor is en her-
kenbaar is ten Huize Ke-
bene. Ook voorzien we in 
de basisbehoeften als voed-
sel, onderdak, onderwijs, 
gezondheidszorgen, opleidin-
gen, gezonde voeding,… 
omringd door liefde en ge-
loof!  
 
Want samen maken we dit 
verschil, al beseffen we dat 
we helaas niet heel de we-
reld kunnen helpen. Het 
blijft onze missie die we met 
veel overgave en passie uit-
voeren.  
 

Algemeen  

In de afgelopen maanden 

zagen wij heel wat discipline 

en inzet in deze moeilijke 

Voorwoord 

Alle hoogtepunten in 
een notendop in ons 
jaarverslag en we 
geven ook een blik 
naar 2022.  Veel kijk– 
en leesplezier, Ke-
bene Familie. 
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Kebene Familie… 
‘A place to be’. Kinderen 
terug ‘kind’ laten zijn, bou-
wen aan een toekomst en 
kansen geven. Op die manier 
maken wij een verschil… 
#giving-chances  
 

Al 14 jaar...  we mogen trots 

terugkijken op wat er in al 

die jaren reeds verwezenlijkt 

is. Kebene staat er. We ble-

ven de focus houden op de 

algemene werking, structuur, 

continuïteit, stabiliteit en 

kwaliteit. Hoe moeilijk het 

ook was en nog is, we blij-

ven stand houden en blijven 

bovendien onze doelen na-

streven met als belangrijke 

factor: het welzijn van de 

kinderen centraal te zetten.  

Een grote (h)echte familie, 

dat is Kebene. In  2021 telt 

Kebene een totaal van 153 

kinderen... In Kebene zelf 

verblijven 53 kinderen tus-

sen 2 en 15 jaar, bij onze 

Youths projecten worden er 

11 jongeren opgevangen, in 

het Adults en Support pro-

ject tellen we nog eens  9 

jongeren. We hebben ook 

24 baby's en 28 jonge tiener-

mama’s. Tot slot zijn er 28 
personeelsleden over alle 

projecten werkzaam.  

Kebene heeft ondertussen 

verschillende projecten. Het 

opvangtehuis zelf waar alles 

ooit mee begon, onze 

Youths en Adults projecten 

waar de stap wordt gezet 

naar begeleid zelfstandig 

wonen. Het Young Mothers 

project 1.0 en 2.0, de work-

shops, Lodges en Cottages 

en het landbouwproject. 

De kinderopvang van peu-
ters werd door de huidige 
coronamaatregelen even on 
hold gezet.  Spoedig willen 
we deze terug kunnen op-
starten.  
 
Kwetsbare kinderen centraal 
zetten en hen opvangen in 
een veilige warme omgeving 
waar ze zichzelf verder kun-
nen ontwikkelen. Hoop ge-
ven op een betere toekomst, 
waarin zij kansen aangereikt 
krijgen en die zelf kunnen 
omzetten om iets van hun 
toekomst te kunnen maken.    
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Elke jonge moeder heeft een 
exit-plan, rekening houdend 
met de sociale achtergrond 
en familiegeschiedenis.  
 
In 2022 zal Kebene een face-
lift ondergaan met als doel 
beide young mothers pro-
jecten op één locatie onder 
te brengen met voldoende 
ruimte en de nodige facilitei-
ten. Het project telt mo-
menteel  28 jonge moeders, 
25 van hen hebben reeds 
een baby en drie van hen zijn 
nog zwanger.  
 
De noden voor de jonge 
moeder en hun baby zijn 
groots. Kebene zoekt spon-
sors voor hen, op die manier 
kunnen we in hun basisbe-
hoeften voorzien zodat hun 
welzijn en ontwikkeling cen-
traal kunnen staan en de 
nodige aandacht krijgt .  

Day Care 
De dagopvang voor kinderen 
uit de omgeving werd stilge-
legd voor onbepaalde tijd.  
Na de grote vakantie in april 
2022 zal deze weer operati-
oneel worden en kunnen we 
tot 50 peuters opvangen die 
in de dag begeleid worden 
door een erkende leer-
kracht, verzorgster en een 
assistente. 
 

Young Mothers  
& Baby Care 
Als gevolg van het stijgend 
aantal tienerzwangerschap-
pen en kindshuwelijken be-
sloot Kebene op 17 februari 
2019 om zich in te zetten 
voor de opvang en bescher-
ming van jonge tienermeis-
jes, gericht op zij die de leef-
tijd van 18 jaar nog niet be-
reikt hebben.  

Afgelopen jaar kregen we 
veel vraag vanuit verschillen-
de overheidsinstanties.  Vaak 
werden de tieners misbruikt 
en worden ze tegen hun wil 
zwanger. Er bestaat een 
nieuwe samenwerking met 
de kinderbescherming en 
andere bevoegde overheids-
instellingen in Kenia.   
 
Onze infrastructuur kon de 
aanvragen niet meer aan en 
om die reden besloten we 
om Young Mothers 2.0 op te 
starten.   
 
Een andere locatie met doel 
de pasgeboren baby’s en hun 
mama’s tijdelijk daar op te 
vangen. Een eerste stap om 
‘kind en moeder’ samen te 
houden zodat zij een band 
kunnen opbouwen. Een tra-
ject waar zij individueel wor-
den begeleid.   

Projecten 
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Youths Project 
Kinderen worden groot.  
Kebene heeft gekozen om  
vanaf de leefijd van 15 jaar 
hen over te zetten naar het 
Youths project. Een eerste 
stap naar een onafhankelijk 
leven buiten Kebene en niet 
onbelangrijk om hen te laten 
realiseren dat zij op een dag 
weer in de ‘normale’ maat-
schappij moeten kunnen 
functioneren.   
 
Onze pubers zijn opgedeeld 
over twee locaties (meisjes 
en jongens). Ze beschikken 
over een eigen kamer, sani-
taire omgeving en een geza-
menlijke keuken. Ze  krijgen  
de nodige begeleiding door 
onze lokale medewerkers.  

Adults Project 
Onze jongvolwassenen (+18)
staan bijna in een onafhanke-
lijk leven na Kebene. Belang-
rijk om voor deze leeftijds-
groep meer privacy en ruim-
te te voorzien met nieuwe 
verantwoordelijkheden die 
gepaard gaan met vallen en 
opstaan.  Een grote uitda-
ging! 
 
Het is mee opgenomen in 
een plan waarin we doelstel-
lingen vastleggen zodat zij 
zich verder kunnen voorbe-
reiden en ontwikkelen met 
focus hun studies of actie-
plan af te kunnen werken. 
Het moet hen meer kansen 
geven en in staat stellen om 
een toekomst op te bouwen.   

We geloven sterk in deze  
missie en  verhogen de slaag-
kansen aanzienlijk. 
 
Enkele jongvolwassenen zit-
ten op de universiteit in Nai-
robi. Anderen volgen oplei-
dingen in en rond Mombasa.  
Het nauw samenwerken met 
hun familie zorgt dan weer 
voor een gedeelde verant-
woordelijkheid. Sommigen 
zijn reeds herenigd met hun 
familie en via het Support-
luik  geven we hen de steun 
voor verdere studies. 
 
In de vakantietijd proberen 
we hen actief in te zetten in 
één van onze projecten, zo 
genieten zij van een bijko-
mende ervaring. 
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Workshops 

Elke vakantie organiseren we 
activiteiten die gepaard gaan 
met sport en spel.  Uitdagin-
gen aangaan en hun talenten 
ontdekken. Want een kind 
moet ‘kind’ kunnen zijn.   
 
Naaiatelier 

Onze dames uit het naaiate-
lier hebben afgelopen jaar 
heel wat werk gehad met 
verschillende opdrachten.   
 
Zij kregen ondersteuning van 
enkele jonge tienermama’s.  
De producties van shopping-
bags, sleutelhangers, kebene 
mascotte, nekkussens, wijn-
zakjes, kerstgadgets, ect… 
Allen gemaakt in ons naaiate-
lier en kende een succes. 
Het zorgde voor een extra 
inkomsten om weer in te 
zetten in nieuwe ideeën.  

Andere 
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Kebene is meer dan 
een naam! 
Een familie, die de nadruk 
wil leggen op samenhorig-
heid en ‘unity’!   
 
Al hebben de door ons toe-
gewezen kinderen het gemis 
van hun eigen familie of trau-
matische herinneringen uit 
het verleden. We geven de 
focus aan een toekomst 
waar liefde en genegenheid 
centraal mag staan. Elk ieder 
in zijn of haar eigen persoon-
lijkheid zich verder kan ont-
plooien want ieder van hen 
is uniek.  Waar iedereen, 
telt, wie je ook bent of waar 
je vandaan komt. Dat is Ke-
bene.    

A home to stay... 

Investeringen 

Het zijn tijden waar investe-
ringen niet evident zijn. Toch 
blijven we duurzaam inzetten 
en hebben we ingespeeld op 
de noden waar het opvangen 
van jonge kwetsbare tiener-
meisjes een must is.  
 
Kebene heeft gekozen om 
op een andere locatie een 
klein dorpje in te richten 
zodat er meer jonge meisjes 
opgevangen kunnen worden.  
De nieuwe locatie heeft 
ruimte en de infrastructuur 
voor de opvang van extra 20 
meisjes met hun baby’s. Ook 
zij krijgen nu de mogelijkheid 
om op een veilige manier 
zich verder te kunnen ont-
wikkelen.   

Acties & Events 

De meeste acties konden 
niet doorgaan door de blij-
vende maatregelen mbt co-
rona.  De eerste editie van 
onze paasactie kende met-
een succes. Terwijl de grote 
actie alle records van voor-
bijgaande jaren overtrof. Het 
gaf Kebene de mogelijkheid 
om de structuur en  werking 
optimaal te houden en duur-
zaam tewerk te gaan.   
 

Infoavond 

Tijdens infoavonden bereik-
ten we nieuwe mensen die 
we konden aanmoedigden 
om Kebene te steunen en 
ter plaatse te komen mee-
helpen en zich in te zetten.  
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Elk jaar maken zij ook de 
Kebene uniformen voor de 
kinderen en het personeel.  
Ook de schooluniformen 
worden hersteld in ons naai-
atelier.  
  

Health  
De algemene gezondheids-
zorgen en hygiëne zijn be-
langrijk ten Huize Kebene.  
Gezonde voeding, groenten 
en fruit werden vaker op de 
menukaart gezet. Dat zorgt 
voor een betere ontwikke-
ling en groei.   
 
De budgetten in 2021 wer-
den herzien. Er werd meer 
geld vrijgemaakt om fruit en 
groenten te kunnen aan-
schaffen en de maaltijden 
meer variatie te geven.  Een 
gezonde geest in een gezond 
lichaam.  

 
Verpleegster Violet is al ja-
ren de vertrouwenspersoon 
ten huize Kebene. Zij staat 
in voor de algemenen ge-
zondheid van de kinderen en 
is medisch onderbouwd. Het 
is belangrijk de gezondheids-
zorgen goed op te volgen.   
 

Landbouw–moestuin 
Het blijft een moeilijk te 
controleren project, ener-
zijds is de ligging niet in de 
buurt. Anderzijds zijn en 
blijven we afhankelijk van de 
weersgoden. Op onze land-
bouwgrond hebben we gei-
ten, kippen, eenden en koei-
en. Normaal worden er we-
kelijks tripjes georganiseerd 
naar onze landbouwgrond 
om vrijwilligers kennis te 
laten maken van de bruisen-
de natuur. afgelopen jaar 
waren er amper vrijwilligers.    



 

kunnen hebben en werkelijk 
dat verschil, klein of groot, 
te kunnen zijn.  Samen bou-
wen aan een toekomst voor 
de minderbedeelden in deze 
wereld. Samen maken we 
een verschil! 

Team Kenia 
Ondertussen werken er ter 
plaatse elke dag ruim 28 
lokale personeelsleden aan 
en voor Kebene. Zij worden 
op een eerlijke manier be-
taald naar Keniaanse nor-
men.  
 
Cultuur en diversiteit zijn 
belangrijke pilaren die tot 
een succesformule lijden.  
Om de mensen en hun men-
taliteit beter te begrijpen is 
betrokkenheid van essentiële 
waarde om te kunnen inspe-
len op de noden en de be-
zorgdheden.   
 
Kebene staat hoog aange-
schreven en wordt geappre-
cieerd door de lokale over-
heden voor de inzet en 
overgave.  Teamwork, res-
pect voor de religies en tra-
dities zijn van groot belang.   

Team België &  
Nederland 
Elke dag wordt er hard ge-
werkt, met een team en 
bestuursleden, aan een beter 
Kebene.  Het is dankzij de 
inkomsten vanuit België en 
Nederland dat er in Kenia 
iets kan teweeggebracht 
worden.  
 
We blijven kritisch en stre-
ven om te verbeteren waar 
mogelijk om meer impact te 

Datjes & Weetjes... 
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Transparantie! 
Elke cent kan verantwoord 
worden. Dat maakt van Ke-
bene een sterk en oprecht 
project.  Waakzaam omgaan 
met de uitgaven en voldoen-
de opvolging uitvoeren. Be-
trokken zijn zodat  elke cent 
goed kan ingezet worden. In 
ons financieel beleid garan-
deren wij dat iedere euro te 
verantwoorden is en dat is 
maar heel normaal ook. 
 
Kebene krijgt veel onder-
steuning en adviezen. Op die 
manier hebben we goede 
contacten kunnen opbouwen 
met plaatselijke gemeentelij-
ke besturen, scholen, bedrij-
ven, kerken, sportverenigin-
gen, lokale vzw’s of stichtin-
gen,… 

Die steun is nodig om van-
daag verder aan een toe-
komst te bouwen voor onze 
Kebene familie.  
 
De VZW Kebene België 
heeft een omzet van 235.911 
euro kunnen verwezenlijken. 
Stichting Kebene Nederland 
heeft voor 37.878 euro aan 
inkomsten gezorgd. Het zijn 
maar cijfers! Een mooie 
trend in een moeilijke perio-
de (waar veel projecten gro-
te verliezen boeken), dus het 
vele werk en de blijvende 
gedrevenheid is meer dan 
beloond en hoopgevend. 
 
Samen maken we Kebene 
mooier en kunnen we kan-
sen blijven geven aan de kin-
deren op een betere toe-
komst.  

Contact 
VZW KEBENE BELGIE 
Deurnestraat 121 
2640 Mortsel 
Ondernemingsnummer 
0897.314.930 
Rekeningnummer:  
BE78 7795 9305 3586  
(+32 497 847873) 
Stichting Kebene Ne-
derland 
Van Hoeckstraat 31 
5701LK Helmond  
KvK-nummer 
20140176 
Bankrekening:  
NL18 RABO 0144 0665 56 
(+31 6 18949526 ) 

Contact 
info@kebene.com 
TRUST KEBENE  
Po Box 462 - 80400 Ukun-
da, Mombasa 
Registratie nummer  
CS NO 000 850  
Rekeningnummer:  
BE78 7795 9305 3586  
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Kebene morgen... 
In 2022 viert Kebene haar 
15de verjaardag. Een groot 
feest, de ‘Family Days’ zullen 
doorgaan op 23,24 en 25 
september 2022. Iedereen is 
welkom om getuige te zijn 
van dit jubileum! ‘Safe the 
date’. 
 
De heropening van de dag-
opvang voor peuters is voor-
zien in april. Een familiebe-
zoek zal in de vakantieperio-
de terug georganiseerd wor-
den zodat de kids en hun 
families elkaar weer kunnen 
ontmoeten. De meeste kin-
deren zullen van school ver-
anderen. Van privé- naar 
overheidsscholen om hen 
dichterbij de werkelijke 
maatschappij te houden.  



 

BEDANKT 

“onze oprechte dank voor 
elke vorm van steun, de gif-
ten, het vertrouwen en de 
nauwe betrokkenheid in de 
voorbije jaren” 
 
Uit naam van de ganse Ke-
bene Familie, de kinderen, 
het personeel en het team in 
België en Nederland  

 

 

 

P A G I N A  5  

Slotwoord 
Gelukkig zijn, is iemand ge-
lukkig maken. Waar liefde is, 
is geluk en dat is een plicht 
voor ons allemaal. Het delen 
van onze liefde op een ma-
nier hoe en wie we zijn, ons-
zelf! Wie je ook bent of 
waar je vandaan komt, op 
deze wereld en in deze tijd 
moeten we er voor elkaar 
zijn.   
 
En er is hoop, als we samen 
bouwen aan een vredevolle 
toekomst voor iedereen. 
 
Het is niet vanzelfsprekend 
maar het geeft voldoening 
om zoveel kinderen vandaag 
te zien stralen, want ze zijn 
gelukkig.  Zij hebben de kans  
om terug ‘kind’ te kunnen 
zijn. Het is en blijft de moei-

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

 

 
JAARVERSLAG 2021 info@kebene.com 

te waard hoe klein of groot het 
ook is. 
Zich thuis voelen in een familiale 
sfeer, omringd door gemotiveerd 
personeel. Een (h)echte familie 
waar kansen worden geboden en 
liefdevol wordt omgegaan met elk 
individu.  
 
Laat ons samen blijven streven 
naar een betere wereld voor ie-
dereen.  Hoop en vertrouwen en 
veel mensen met een groot hart 
maken dit mogelijk.  

 

 
“Kleine stappen 
met mooie re-

sultaten – klein-
schalig blijven 
met grote be-
trokkenheid”. 

Meer opvangmogelijkheden 
om deze kwetsbare tieners 
te beschermen.  
Om Kebene steeds beter, 
mooier en efficiënter te 
maken, hopen we te kun-
nen rekenen op uw blijven-
de steun, vertrouwen, in-
breng en begrip. Door het 
goede te behouden, samen 
met de implementatie van 
het nieuwe, zijn we ervan 
overtuigd dat we nog meer 
het verschil zullen maken. 
De slaagkansen van onze 
kinderen zullen op alle 
vlakken nog meer toene-
men.  Dit alles in een veili-
ge omgeving.  
 
Uiteraard zullen we dit 
verder toelichten in de 
komende maanden.  

Het nieuwe Kebene 
voor morgen... 
Kebene staat aan de voor-
deur van vernieuwing. Een 
‘face-lift’, de reorganisatie zal 
zorgen voor verbetering. 
Het begint met een visie op 
kinderopvang waarbij inter-
nationale organisaties, lokale 
overheden en onze eigen 
ervaringen, kennis en per-
soonlijke inzichten onze 
doelen aanvankelijk moeten 
versterken.  Een andere lo-
catie met een vernieuwde 
woonvorm, waarbij meer 
infrastructuur is voor sport 
en spel, zich kunnen uitleven 
en vooral het thuisgevoel 
benadrukken.  
 

Kebene Family 

Uiteraard blijven we heel 
trouw aan de doelstellingen 
en missie van Kebene. Onze 

kinderen klaarstomen op een 
onafhankelijk leven na Kebene is 
een belangrijke factor om het 
slagen van hun toekomst meer 
vorm te geven. Het familiegevoel 
dat vandaag sterk aanwezig is, 
z u l l e n  w e  n o g  m e e r 
onderstrepen.    

We komen in de fase van plan-
ning en uitvoering. Afhankelijk van 
de beschikbare middelen zullen 
we geleidelijk starten met de ver-
anderingen. Eens de overgang 
naar de nieuwe locatie een feit is, 
kan ons young mothers project 
1.0 en 2.0 plaatsnemen op het 
huidige Kebene met alle voor-
delen die daarmee gepaard gaan. 


