
 

De opening van ‘het 
nieuwe’  Kebene 

En dat mag geweten worden!   
Een opening in stijl…  Met 
ruim 200 gasten en onze 
eigen Kebene clan, bereikten 
we op 1 april een speciaal 
momentum.   
 

Het ‘nieuwe’ Kebene is een 
feit.  Met veel dansacts, op-
tredens, sport en spel, mu-
ziek en heel wat lekkers kon 
iedereen zich uitleven op 
deze speciale dag, een dag 
om te koesteren. Uiteraard 
blijft alles herkenbaar en 
zullen we de gekende stijl en 
aanpak behouden.  
 

Samengevat: Kebene bestaat 
15 jaar en heeft heel wat 
mogen verwezenlijken.  Ke-
bene blijft zich focussen op 
het welzijn van de kinderen 
en geeft hen de kansen om 
een toekomst op te bouwen 
in een omgeving die uitno-
digt zichzelf te ontwikkelen.  

Ten Huize Kebene  
Het regenseizoen is gestart, 
het was bijzonder warm de 
afgelopen maanden dus een 
beetje afkoeling is meer dan 
welkom.  Tijdens de geplan-
de familiebezoeken merkten 
we dat de meeste kinderen 
behoefte hadden om wat tijd 
met hun dichte familie door 
te brengen. Alle kinderen 
zijn ondertussen gezond en 
wel teruggekomen van hun 
familiebezoek. Bij hun te-
rugkeer, kon iedereen met-
een naar het ’nieuwe’ Ke-
bene verhuizen. Dat viel in 
de smaak. Meer ruimte in 
een groenere omgeving in 
een gezellige sfeer. Ze zijn  
in hun nieuwe stekje  onder-
tussen al helemaal gewoon 
en ingeburgerd.  
 

 

 

 

 

 

 

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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Het familiegevoel dat 
vandaag sterk aanwe-
zig is, zullen we nog 
meer onderstrepen.  
‘A place to be’    
 

Blijven veranderen en 
verbeteren, duurzaam 
tewerk gaan. Steeds  
met volle overtuiging 
en passie. Samen ma-
ken wij de wereld iets 
mooier.  
 
 

 

 

 

 

 

Young Mothers 

De huidige locatie van Ke-
bene werd omgetoverd tot 
een klein dorpje waar de 
accenten werden gelegd op 
net iets meer baby & kind 
vriendelijker. Een thuis voor 
jonge tienermama’s en hun 
pasgeboren baby. Het 
Young Mothers project heeft 
nu de plaats ingenomen waar 
Kebene al die jaren heeft 
vertoefd met het voordeel dat 
er ook voor hen nu meer 
ruimte is, meer ruimte om 
zich uit te leven, zich terug 
te trekken en om wat priva-
cy-tijd te besteden met hun 
baby.  
 

 

Back to School 
De vakantie zit erop. Sinds 
eind april zijn de schoolpoor-
ten weer open.  Proficat aan 
Riziki, Esther, Asha, en Nzu-
la. Zij hebben hun diploma 
behaald van de lagere school 
en zijn sinds kort gestart aan 
hun middelbare school.  
 

 

 

 

 

 

 

Speciaal moment voor Jacky 
en Leonard. Beiden zijn suc-
cesvol afgestudeerd. Jacky is 
in training bij onze Lodges & 
Cottages in afwachting om 
een universitaire studie aan 
te vatten. Leonard volgt rij-
lessen en doet vrijwilligers-
werk in Kebene.   
 

 

De band tussen mama en ba-
by is erg belangrijk. Er wer-
den de afgelopen maand ook 
enkele nieuwe jonge zwangere 
tienermeisjes opgevangen ten 
Huize Kebene. De vraag voor 
opvang en bescherming is 
groot en momenteel hebben 
we meer capaciteit om hen de 
nodige  steun te verlenen.  . 
 

Proficiat aan mama Linet, 
Riziki en Fatuma.  Zij bevie-
len de afgelopen weken van 
hun baby. Welkom aan Samu-
el, Sabrina en Angeline. Zo-
wel mama als baby’s doen het 
goed en zijn gezond en wel.  
 

Momenteel zijn er 31 jonge 
tienermama’s en 29 baby’tjes 
en peuters!  Sommige mama’s 
zijn terug gestart met hun edu-
catieve vorming terwijl ande-
ren korte opleidingen genieten 
en zich inzetten in en rond 
Kebene. 
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De nieuwe locatie biedt  ruim-
te voor sport en spel, staat 
voor individuele aanpak en 
begeleiding waar gezinssitua-
tie centraal staat en de belan-
gen van de kinderen meer 
opgevolgd worden. Talenten 
krijgen ook aandacht. Er zal 
meer werk gemaakt worden in 
de aanpak en begeleiding om 
hen voor te bereiden naar een 
onafhankelijk leven na Ke-
bene zodat zij sterk staan om 
in de Keniaanse maatschappij 
opgenomen te worden. Een 
kind, ‘kind’ laten zijn, een 
blijvende uitdaging... 

Sfeerbeelden  
Kebene  

“a home to stay” 



Baby- & Day Care 

Onze dagopvang voor baby’s 
en  peuters is weer opgestart.  
Achter de schermen werd er 
hard gewerkt aan alle veran-
deringen en enkele renova-
ties.  Dit was nodig om de 
opvang terug operationeel te 
krijgen.   

Onze opvang heeft ruimte 
voor ruim 30 peuters.  Dit 
project is een initiatief om 
meer zelfvoorzienend te wor-
den en geeft ons ook moge-
lijkheden jonge peuters van 
buitenaf en onze eigen ba-
by’s sociaal en op speelse 
manier voor te bereiden naar 
hun eerste schooljaar.   

Blijf ons volgen, 
blijf ons steunen! 
Kebene is anders, dat is ge-
weten.  Een project met een 
visie en missie.  De open-
heid, transparantie en betrok-
kenheid maken het verschil.  
Zonder onze Kebene liefheb-
bers hadden wij dit allemaal 
niet kunnen realiseren. Maar 
er is nog veel steun en geld 
nodig. Want elk kind dat we 
kunnen redden is de moeite 
waard.   
 

Kebene zoekt nog sponsors.  
Word jij meter of peter van 
een kindje uit Kebene?  
 

https://kebene.com/word-

meter-of-peter/ 
 

Samen maken we het ver-
schil… Kebene-iaanse groet-
jes ... 
 

 

 

 
 

Hip Hip Hoera! 
HAPPY BIRTHDAY 
April: Bilahi, Amina, 
Leonard, Loice, Ba-
rack, Neema, Bakari, 

en Fabour. 

Mei: Angel; Somba, 
Emmanuel, Riziki, 
Roselyne, Margaret, 
Yasir, Florence, Kha-
dijah, Dorcus, Gift, 
Jacky, Mohamed, 

Kazungu en Elijah.  

 

BEDANKT 

Paasactie 2022: De 
tweede editie was 
succesvol!  
Bedankt voor de vele 
afnames en helpende 
handen bij onze twee-
de editie van de paas-
actie. Onze gekenden 
paaspakketjes kennen 
succes en zorgden 
voor een mooie op-
brengst.  
 

 

Werelddag in-
Lennik  
Kebene komt naar je 
toe en was erbij op de 
werelddag van de 
gemeente Lennik. 
Mooi weer, grote 
opkomst en een heel 
gezellige sfeer. Onze 
Kebene promostand 
was paraat!  
 

Solidariateitskoor 
zingt voor Kebene 

Amahoro zong in 
talen van over de hele 
wereld met de bood-
schap van vrede en 
hoop. Een muzikale 
wereldreis met haltes 
in verschillende con-
tinenten.  De op-
brengst werd ge-
schonken aan Ke-
bene.  
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Kebene Feest 
       ‘Family Days’ 

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

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) 
 

 

 

Bezoek Kebene  
Kom ons project in Kenia 
eens bezoeken. Of schrijf je 
in voor een inleefreis… 

 

Sinds begin dit jaar hebben 
we heel wat gasten, sponsors 
en vrijwilligers op bezoek 
gehad en mochten we hun 
steun ter plekke ervaren. Een 
grote dank-je-wel voor hun 
grote inzet met volle overga-
ve… aan Renée, Sabrina, 
Christel, Ann DB, Ann D, 
Marthe, Stefaan, Carine, 
Emma, Anouska, Sharon, 
Elise, Fleur en Rosie.  

Inleefreizen  
Heb jij ook interesse om Ke-
bene te bezoeken of mee te 
helpen en kennis te maken 
met ons project in Kenia?  

 

Infoavond 

Tijdens onze infomomenten 
kan je kennis maken met 
andere vrijwilligers en onze 
teamleden. Algemene info, 
afwisselend met beelmateri-
aal en tijd om vragen te stel-
len om iederen zo goed mo-
gelijk te informeren. Ieder-
een is welkom.  De eerstvol-
gende infoavond zal door-
gaan op woensdag 14 sep-
tember 2022 te Merksem. 
Tot dan…  
 

Schrijf je nu in:  
https://kebene.com/juni-

kebene-borrelt/ 

Safe the Date!  
Vrijdag 23,  

zaterdag 24 en  
zondag 25 september 2022.   

https://kebene.com/
vrijwilligers/ 


