
 

Kebene steunt ook nog 8 
jongeren via het support 
programma. 
 
Zij worden begeleid door 
ons personeel. Zij staan in 
voor de dagelijkse opvang en 
zijn de vertrouwenspersoon 
van de kinderen. Ondertus-
sen hebben we een 30 tal 
lokale personeelsleden in de 
verschillende projecten.   
 
De afgelopen maanden heb-
ben we enkele kinderen te-
rug kunnen integreren bij 
hun families. Alleen indien 
de mogelijkheid dat toeliet 
en de kinderen veilig opge-
vangen konden worden. 
Daardoor kan Kebene andere  
kinderen in nood  kunnen 
dan opgevangen worden.  

 
 
 
 
 
Ten Huize Kebene  
Het is nog wat zoeken in de 
vernieuwde structuur sinds 
de verhuis naar het nieuwe 
Kebene dorpje.  De kinderen 
kunnen zich volledig uitle-
ven doordat er veel meer 
ruimte is.  In het weekend 
komen alle kinderen van 
onze verschillende projecten 
samen, op die manier kun-
nen we verschillende activi-
teiten organiseren en blijft 
het familiegevoel levend. 
  
Momenteel telt Kebene een 
54 tal kinderen in Kebene 
zelf, in ons begeleid wonen 
project verblijven 9 jongvol-
wassenen die zich voorberei-
den op een zelfstandig leven 
na Kebene.   
 

Kebene Family 
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 Beste sympa-

thisanten van 

Kebene 
Blijf op de hoogte via 

onze updates vanuit 

Kenia. Veel lees- en 

kijkplezier. 
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De Dag van het Afri-
kaanse Kind (DAC) 
wordt elk jaar gevierd 
op 16 juni en is een tijd 
voor de wereld om na 
te denken over de 
vooruitgang die is ge-
boekt op het gebied 
van kinderrechten, en 
over de belemmerin-
gen waarmee ze nog 
steeds worden gecon-
fronteerd. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Welkom 
We blijven veel aanvragen 
krijgen vanuit de instanties 
voor de opvang en bescher-
ming van deze kwetsbare 
kinderen. Zoveel jongeren 
in nood die een veilige thuis 
zoeken.  
 
Momenteel zijn er 29 jonge 
tienermama’s en 27 baby’tjes 
en peuters!   
 
Van harte welkom aan Re-
becca, Catherine en Jerida, 
deze tienermeisjes werden 
door de overheid aan Ke-
bene toegewezen.  
 
 
 

Young Mothers 
Er werd weinig informatie 
gegeven over het nieuwe 
verblijf voor de Young Mo-
thers.  Sinds de verhuis van 
Kebene, werd de huidige 
locatie omgetoverd tot een 
klein dorpje waar de accen-
ten werden gelegd op iets 
meer baby & kind vriende-
lijkheid. Dit werd door hen 
met veel enthousiasme ont-
haald en voelen zich meteen 
thuis op hun nieuwe locatie. 
 
We namen afgelopen maand 
afscheid van een 5 tal jonge 
mama’s en hun peuter.  Al-
tijd een moeilijk en intens 
moment. Toch is het goed 
want deze aanpak is het 
meest doeltreffende.  Jonge-
ren komen en jongeren 
gaan… We krijgen doordoor 
wel weer plaats voor anderen 
in nood.   

Proficiat aan mama Rita, 
Cynthia en Jerida.  Zij bevie-
len de afgelopen weken van 
hun baby. Welkom aan Es-
sence, Rachel en Benita. . 
Zowel mama als baby’s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baby- & Day Care 
Kebene zet zich ook in, naast 
de opvang van onze eigen 
peuters, voor peuters van bui-
tenaf. Zij kunnen voor een 
kleine vergoeding opgevan-
gen worden bij onze eigen 
kinderopvang, waar we zorg-
vuldig de kinderen een mooie 
dag kunnen bezorgen.    
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Stijgende prijzen 
Kenia kent, net zoals vele 
landen,  een grote invloed op 
stijgende prijzen.  Naast de 
economische moeilijke tijden, 
de coronapandemie, de aan-
houdende droogte heeft ook 
de oorlog in Oekraïne grote 
impact op tal van levenspro-
ducten in Kenia. In Kebene 
merken we dit meteen aan de 
maandelijkse kosten. We pro-
beren te besparen waar het 
kan om een balans te houden 
al is dat een hele moeilijke 
uitdaging.  
 
Hip Hip Hoera! 
Juni: Mbodze, Ibrahim, Dor-
cas, Idris, Mpa en Daudi 

Juli: Fatuma, Cynthia, Carlos, 
Mwanamisi, Ramadam, Ed-
win, Zachariah, Metrine, 
Faith, Mejuma, BAkari, Fura-
ha en Rizikiungu en Elijah.  

“Internationale 
Dag van het  

Afrikaanse Kind” 



Youths & Adults 
Kebene heeft gekozen om 
onze jongeren vanaf 15 jaar 
te blijven opvolgen en steu-
nen.  Een cruciale leeftijd 
waarin de jongeren vaak nog 
begeleiding nodig hebben en 
voor moeilijke keuzes staan. 
In onze Youths en Adults 
projecten krijgen zij de mo-
gelijkheden om zich verder 
te focussen op hun school en 
leren zij meer zelfstandig te 
werk te gaan.  Een stapje 
dichter bij het echte leven na 
Kebene.  

 

 

 

 
Inleefreizen  
Heb jij ook interesse 
om Kebene te bezoe-
ken of mee te helpen 
en kennis te maken 
met ons project in 
Kenia. Schrijf je in 
voor een inleefreis 
en beleef het avon-
tuur. Vrijwilligers-
werk in combinatie 
met het ontdekken 
van Afrika.  Een 
aanrader... 
 
De afgelopen maan-
den konden we reke-
nen op vele helpende 
handen ter plaatse! 
Een grote dank-je-
wel voor hun grote 
inzet met volle over-
gave… aan Sharon, 
Elise, Fleur, Chris-
tel, Rosie, Eva, Ka-
thleen, Lien, Roel, 
Maxime, Julie en 
Ann. 

Infoavond 

Tijdens onze info-

momenten kan je 

kennis maken met 

andere vrijwilligers 

en onze teamleden. 

Algemene info, af-

wisselend met beeld-

materiaal en tijd om 

vragen te stellen om 

iedereen zo goed 

mogelijk te informe-

ren. Iedereen is wel-

kom.  De eerstvol-

gende infoavond zal 

doorgaan op woens-

dag 23 september 

2022 te Merksem.  

 

Schrijf je nu in:  
https://kebene.com/
juni-kebene-borrelt/ 
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Kebene Feest 
       ‘Family Days’ 

De tijd gaat snel. Kebene  
bestaat ondertussen 15 jaar.  
En dat mag geweten zijn 
want in september houden 
wij een 3 daags verjaardags-
feest en dat willen we doen 
met u, onze trouwe sponsor! 
 
BE THERE… 

Uit naam van alle kinderen 
en het ganse Kebene Team, 
veel groetjes, 
Kebene Family 

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) 

 
 

“Ik ben Jacklyne Kavithe Ki-
meu. Ik ben 18 jaar oud. Ik 
heb mijn middelbare school 
afgerond op Murray Girls 
High School. Ik ga in septem-
ber naar de universiteit. Het is 
mijn droom om ooit ingenieur 
te worden. Mijn toekomstplan 
is om ook de behoeftigen te 
helpen, net als Kebene. En ook 
zou ik graag de straatkinderen 
helpen. Kebene heeft echt een 
groot verschil gemaakt in mijn 
leven. Dankzij Kebene heb ik 
aan mijn basisbehoeften vol-
daan. Ik kan nu mijn mooie 
toekomst zien en ernaar stre-
ven om mijn doel in het leven 
te bereiken vanwege de kans 
die Kebene me heeft gegeven. 
Bedankt Kebene, veel waarde-
ring en dankbaarheid van 
Jacklyne.”   

Bedankt 
Kebene, is u heel dankbaa-
voor het sponsoren van ons 
project, voor het blijvende 
vertrouwen en de betrokken-
heid. Ook al is het verre van 
evident, we proberen elke 
dag weer klaar te staan om 
kwetsbare kinderen weer een 
kans te geven en ‘kind’ te 
laten zijn.   Dit is dan ook 
iets waar u heel trots op mag 
zijn, iets wat u anderen mag 
laten weten.  
 
Samen maken we de wereld 
wat mooier en maken we een 
verschil voor de vele kin-
deren in nood! Een beetje 
hoop en licht geven, zodat zij 
het vertrouwen terugkrijgen 
om er iets moois van te ma-
ken. 
 
 

Safe the  
Date!  

Vrijdag 23,  
zaterdag 24 

en  
zondag 25 
september 

2022.   

https://kebene.com/
vrijwilligers/ 


