
 

meisjes op te vangen en te 
beschermen. De vraag is 
groot en de situaties zijn 
vaak schrijnend. Kebene kan 
hierin een verschil beteke-
nen en doen wat in onze 
mogelijkheden haalbaar is.  
We kunnen helaas niet ie-
dereen helpen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie en familie-
bezoek 

Ondertussen is het ‘grote’ 
vakantie, die loopt tot 9 mei. 
En het belooft een spannen-
de periode te worden want 
er staan heel wat veranderin-
gen op de planning.  Maar 
we gaan vooral de focus 
houden op sport en spel, 
voldoende activiteiten voor  

Ten Huize Kebene  
In Kenia was het bijzonder 
warm de afgelopen maanden.    
De overgang van oud naar 
nieuw en de heropening van 
de scholen zijn vlot verlopen.  
Op 2 januari gingen alle 
schoolpoorten weer open. 
Het was vooral een drukke 
periode om alle voorberei-
dingen tijdig klaar te krijgen.  
 

De meeste kinderen van Ke-
bene zijn van school veran-
derd. We kozen bewust voor 
lokale overheidsscholen. 
Uiteraard is hiervoor een 
onderbouwde reden die mee 
deel uitmaakt van de nieuwe 
aanpak.  Een bewuste keuze 
zodat zij dichterbij hun leef-
wereld te houden. Sommige 
kids zitten in hun laatste jaar 
en staan voor hun eindexa-
men, een spannend moment. 
 

We merken dat er een blij-
vende vraag is vanuit de 
overheid om meer kinderen 
en jonge zwangere tiener-

Kebene Family 

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 heeft een 
stem! 
Meer vrede in een 
wereld van en voor 
‘iedereen’ waar  liefde 
wint van onverdraag-
zaamheid en haat … 

Kebene Morgen 

Het werd al aangekondigd; 
het ‘nieuwe’ Kebene. Ke-
bene staat aan de voordeur 
van vernieuwing. Een ‘face-

lift’, de reorganisatie zal zor-
gen voor verbetering. Het 
begint met een visie op kin-
deropvang waarbij internati-
onale organisaties, lokale 
overheden en onze eigen 
ervaringen, kennis en per-
soonlijke inzichten onze doe-
len aanvankelijk moeten ver-
sterken.  

 

 

 

 

‘Familiegevoel en samenho-
righeid’ staan centraal.  

Een andere locatie met een 
woonvorm waarbij meer in-
frastructuur is voor sport en 
spel, zich kunnen uitleven in 
een groenere omgeving en 
vooral het thuis– en familie-
gevoel benadrukken.    

 

 

 

 

 

Want de kinderen moeten 
zich thuis voelen in een veili-
ge, warme omgeving.  Uiter-
aard blijven we heel trouw 
aan de doelstellingen en mis-
sie van Kebene. Hen klaar-
stomen op een onafhankelijk 
leven na Kebene is een be-
langrijke factor om het sla-
gen van hun toekomst.  
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Het familiegevoel dat van-
daag sterk aanwezig is, zul-
len we nog meer onderstre-
pen. 
 

A home to stay... 
Een warme thuis in een veili-
ge omgeving. Meer opvang-
mogelijkheden om deze Keni-
aanse kinderen en tieners te 
beschermen. Om Kebene 
steeds beter, mooier en effici-
ënter te maken, hopen we te 
kunnen rekenen op uw blij-
vende steun, vertrouwen, in-
breng en begrip. Door het 
goede te behouden, samen 
met de implementatie van het 
nieuwe, zijn we ervan over-
tuigd dat we nog meer het 
verschil zullen maken. De 
slaagkansen van onze kin-
deren zullen op alle vlakken 
nog meer toenemen.  A home 
to stay...  

 

 

 

 

 

iedereen en een periode waar 
het even wat losser mag zijn, 
de druk van de dagelijkse 
structuur even wat mindere.   
 

We hechten er veel belang 
aan om de kinderen in con-
tact te houden met hun fami-
lies. Tijdens deze lange va-
kantieperiode plannen we een 
familiebezoek voor diegene 
die de mogelijkheid heeft.  

“Waar een kind, 
 ‘kind’ kan zijn” 



Youths & Adults 

Met onze jongvolwassenen 
gaat het ook goed. Zij leven 
in een begeleid zelfstandig 
wonen formule, worden be-
geleid en werken aan hun 
individuele doelstellingen.  
Stap per stap komen ze dich-
terbij de ‘echte’ wereld, een 
maatschappij waarin zij op 
korte termijn zelf hun weg 
moeten vinden.  
 

Young Mothers & 
Baby care 

Momenteel doen we de op-
vang voor 29 tienermama’s 
en 27 baby’s. Het ‘huidige’ 
Kebene wordt een plaats 
voor de opvang van onze 
tienermama’s en hun baby’s.  

Inleefreizen  
Sinds kort kunnen inleefrei-
zen weer en hebben we reeds 
heel wat gasten op bezoek 
ten Huize Kebene.  
 

Heb jij ook interesse om Ke-
bene 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 14 
september 2022 te Merksem. 
Iedereen welkom! 

 

 

 
 

Hip Hip Hoera! 
HAPPY BIRTHDAY 
Februari: Collins, 
Sawa, Mbeyu,  Angeli-
ne, Grace, Yvonne, 
Irene, Elizabeth, Kes-
siah en Abdinasir. 
Maart: Yussuf, Dan, 
Mirriam, Justus, Em-
manuel en Anwar.  
April: Bilahi, Amina, 
Leonard, Loice, Ba-
rack, Neema, Bakari 

en Neema.  

 

Acties & Events 
Kom in actie!  
Geloof in ons, wij 
kunnen samen dingen 
veranderen…  
 

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

 https://kebene.com/
events/ 

 

15/03/22 - Scholen-
presentatie Virgo 
Londerzeel 

18/03/22 – Kebene 
Paasactie: 2de  editie 

24/04/22 – Wereld-
dag Lennik 

30/04/22 – Concert 
Amahoro tvv Ke-
bene  Berchem 

14/09/22 – Infoavond 
Merksem   

23-24 en 25/09 –
Family Days: 15 jaar 
Kebene – Benefiet in 
Merksem 
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Paasactie 2022 

We gaan het succes van de 
paasactie van vorig jaar pro-
beren te evenaren of te ver-
beteren. Dit jaar zullen we de 
inkomsten besteden aan het 
15 jaar Kebene bestaan en de 
re-organisatie errond.  
 

STEUN Kebene en bestel 
online… een lekker paaspak-
ket tvv Kebene.  

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) 
 

 

Kebene Family Days 

 

Safe the 
Date! 
Vrijdag 
23,  
zaterdag 
24 en  
zondag 25 
september 
2022.   
 

 

Het mag geweten zijn, Ke-
bene viert haar 15de verjaar-
dag en dat willen we doen 
met u, onze trouwe sponsor! 
 

Kebene-iaanse groetjes ... 

Het gekende Kebene zal de 
komende weken worden aan-
gepast om de tienermama’s 
een nieuwe thuis te geven.  
Er is dan meer capaciteit en 
infrastructuur beschikbaar 
wat ten goede komt aan het 
ganse project.   Een verschui-
ving van locatie: grote uitda-
ging die spoedig zal plaats-
vinden.  
 

In de eerste opzet zijn we 
geslaagd. Kwetsbare jonge-
ren opvangen en bescher-
men, voorbereiden en bege-
leiden naar de bevalling toe.  

Hoewel we amper drie jaar 
verder zijn, merken en erva-
ren we bij de meeste meisjes 
heel wat bijkomende proble-
matieken.  Hun mentaal wel-
zijn, diepe littekens, zware 
trauma’s en een onzekere 
toekomst zijn maar enkele 
van hun zorgen. Dit vraagt 
meer aandacht, tijd en per-
soonlijke ondersteuning om 
hen hier doorheen te loodsen.  
 

We blijven steun vragen en 
zoeken naar sponsors die 
mee in de basisbehoefte en 
noden willen voorzien voor-
zowel de jonge tienermama 
als haar baby. 
 

Day Care 

Eerder gaven we aan dat de 
dagopvang voor peuters van 
buitenaf weer zal opgestart 
worden. In de hoop dat begin 
mei de heropening kan 
plaatsvinden, zijn we voorbe-
reid om ruim 30 peuters te 
kunnen opvangen in de dag-
opvang.  

PAASACTIE 
BESTEL ONLINE ! 

https://kebene.com/bestel-
nu-online/ 
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