
 

 

 

 

 

 

gen op een betere toekomst 
waarin zij meer mogelijkhe-
den krijgen om het verschil 
te maken. Op welke manier 
dat zij dat doen, is volledig 
aan henzelf, zolang ze hun 
hart en passie volgen en ge-
lukkig kunnen zijn want dat 
is wat telt.  
 

Vakantie  
Tot begin augustus was het 
erg koud, winderig en heel 
wat regen. De klimaatsver-
anderingen zijn gevoelig 
aanwezig. In juli hadden de 
kids een korte vakantie en 
volgde er een extra vakantie-
periode in augustus m.b.t. de 
presidentsverkiezingen.  Het 
was vaak zoeken naar de 
gepaste activiteiten om de 
dagen te vullen. Maar daar 
kenden we elke dag een ge-
past antwoord voor. 

Ten Huize Kebene  
In Kebene gaat het goed, een 
gezellige sfeer die in een 
nieuwe omgeving heeft haar 
plaatsgevonden.  Meer fami-
liegevoel, meer kansen  en 
meer impact. Een stap voor-
uit omdat we als project 
willen groeien en vooral 
onze kinderen centraal wil-
len zetten. In de komende 
jaren willen streven naar een 
grotere zelfvoorzienendheid 
van het project zelf met een 
meer gezinsgerichte aanpak 
om zo een duurzame toe-
komst te bewerkstelligen 
voor de kinderen die aan 
Kebene werden toever-
trouwd.  Want vandaag in-
vesteren in hun ontwikkeling 
om later meer kansen te krij 

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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Uitnodiging! Kebene 
feest, een 3 daags ver-
jaardagsfeest en dat 
willen we doen met u, 
onze trouwe sponsor!
Kom getuigen van 
gezellig samenzijn op 
onze familiedagen 
n.a.v. het 15 jarig Ke-
bene bestaan.   

Hip Hoera 

In Kenia vieren we de 
verjaardagen niet indi-
vidueel want dat is niet 
haalbaar.  
 

Er zijn wel geplande 
momenten waar we de 
kinderen wel in de 
kijker zetten. De jari-
gen voor augustus zijn: 
Joy, Mbeyu, Mandela, 
Harriet, Mbodze, Es-
ther, Florence en Mi-
chael.  
 

In september zijn vol-
gende kinderen jarig: 
Erick, Hassan, Larry, 
Fatuma, Messiah, 
John, Kennedy, Euni-
ce, Angelina, Fatuma 
en Faith 

 

Day Care 

In de dagopvang voor peu-
ters gaat het ook steeds beter.  
Een nieuwe leerkracht werd 
aangeworven en Dorcus 
blijft de assistente. Sommige 
jonge tienermama’s helpen 
in de dagplanning, ze koken, 
spelen met de kinderen en 
helpen hen mee verschonen.  
 

Momenteel zijn er een 20-tal 
peuters in het klasje waarvan 
10 peuters opgevangen wor-
den van de jonge tienerma-
ma’s. Ze worden op spelende 
manier voorbereid om naar 
het eerste kleuterklasje te 
gaan.  

15 jaar Kebene 

Gedurende deze verkiezings-
periode en de extra vakantie-
periode hebben we in Kenia 
ook het 15 jarig Kebene be-
staan gevierd. Intern met de 
gehele Kebene Familie. Een 
dag met sport, spel, zang en 
dans… Afkoelen deden we 
in het zwembad. De lachende 
gezichtjes, de vreugde, het 
plezier zorgden voor een 
fantastische dag, iedereen 
genoot, een dag om te koes-
teren. En zoals gekend, alle 
kinderen zorgden voor el-
kaar, een groot samenhorig-
heidsgevoel wat bekend is 
aan Kebene. De voldane 
blikken tegen de avond, uit-
geput en voldaan,...  
Geslaagd!  
 

“A winner is a dreamer who 
never gives up” 

Op die manier krijgen de ma-
ma’s uit Kebene de tijd om 
zich volledig te kunnen focus-
sen op hun studies want som-
migen wensten hun educatie-
ve vorming verder te zetten. 
Anderen kozen om korte op-
leidingen te volgen of zich in 
te zetten bij onze lodges & 
cottages, het naaiatelier of bij 
de dagopvang zelf. 
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Verkiezingen 

Uhuru Kenyatta, die na twee 
termijnen aftreedt geeft de 
fakkel door aan William Ru-
to. Op 8 augustus gingen de 
stembussen open, een strijd 
tussen twee rivalen Odinga en 
Ruto. Beiden zijn vertegen-
woordigers van groepen die 
decennialang lijnrecht tegen-
over elkaar staan. Het werd 
een nek aan nek race. Verlie-
zer, Raila Odinga, legt zich 
niet neer bij de uitslag en zou 
alle mogelijke juridische stap-
pen overwegen. In de straten 
bleef het behoorlijk rustig en 
vredevol in tegenstelling tot 
de vorige verkiezingen waar 
er gewelddadige protesten 
plaatsvonden met gevolg: een 
lange crisis voor het land.  

Safe the  
Date!  

Vrijdag 23,  
zaterdag 24 en  

zondag 25 september 
2022.   



Inleefreizen  
Na het corona tijdperk wer-
den onze inleefreizen weer 
opgestart. In de afgelopen 
maanden mochten we ver-
schillende gasten verwelko-
men.  Het is en blijft niet 
evident om zich in te leven in 
de Afrikaanse mentaliteit. De 
twee werelden zijn helemaal 
anders met andere culturen, 
gewoonten en regels. Het 
doel is om een meerwaarde 
te kunnen betekenen  en een 
unieke beleving kan ervaren  
worden.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Infoavond  
Het is belangrijk en noodza-
kelijk om een infomoment 
bij te wonen. Het is belang-
rijk en noodzakelijk om een 
infomoment bij te wonen.  

 

 

 
 

Kiezen voor Kebene 

Duurzaam resultaat 
 

De vzw en stichting 
richten zich op de 
eigen kracht en het 
aanwezige vermogen 
van (kans) arme 
mensen. Loyaliteit 
en maximale inzet 
van de lokale bevol-
king is cruciaal voor 
het bereiken van een 
duurzaam resultaat. 
 

Kebene richt zich op 
de noodzaak en on-
derzoekt altijd of de 
hulp daadwerkelijk 
nodig is. In Kenia is 
veel hulp nodig, 
maar er zijn ook veel 
problemen met cor-
ruptie. Hierdoor is 
het van belang om te 
zorgen dat er kritisch 
wordt gekeken naar 
welke projecten echt 
hulp behoeven. 
 

Kinderen hebben 
recht op een toe-
komst. 
 

De mogelijkheid om 
onderwijs te volgen, 
doorbreekt de vici-
euze cirkel van de 
allerarmsten in Ke-
nia: zonder geld 
geen onderwijs, zon-
der onderwijs zo 
goed als geen kans 
op werk. Onderwijs 
biedt kansen, niet 
alleen voor het kind, 
maar ook voor zijn 
of haar familie en 
voor Kenia zelf. 
 

Kleine stappen met 
goede resultaten 
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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) 
 

 

Naast de algemene info, af-
wisselend met beeldmateriaal 
en tijd om vragen te stellen 
om iedereen zo goed moge-
lijk te informeren. De eerst-
volgende infoavond zal door-
gaan op woensdag 23/09 te 
Merksem. 

https://kebene.com/ 
vijwilligers/ 

 

De grote Kebene 
Actie 2022 

Het is weer september en we 
staan opnieuw klaar voor 
onze “Grote Kebene Actie 
2022".  De gekende wijnen 
(rood - wit - rosé - cava) blij-
ven dezelfde. Ook de wafels 
en snoepzakken zijn opnieuw 
beschikbaar. Nieuw dit jaar 
is de box met 3 liter appel-
sap geproduceerd door goede 
vrienden van Kebene. Een 
keertje iets anders en gezond. 
Elk jaar doet Kebene beroep 
op uw medewerking voor 
onze actie. Een warme op-
roep tot actieve deelname.   

U steun is nodig! 
Wil jij meehelpen verkopen ?  
Schrijf je nu in als verdeel-
punt via deze link:  

Samen maken we er weer 
een TOP actie van en kunnen 
we blijvend investeren in de 
werking van Kebene met 
doel het welzijn en de toe-
komst van de door ons toege-
wezen kinderen.   

Safe the Date!  
Vrijdag 23,  

zaterdag 24 en  
zondag 25 september 2022.   

Een kind kansen geven en 
‘kind’ laten zijn. Samen ma-
ken we de wereld wat mooier 
en maken we een verschil 
voor de vele kinderen in 
nood!  Het is onze taak en 
Kebene zal zich blijven in-
zetten voor de minderbedeel-
de en kwetsbare kinderen in 
Kenia.  
 

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

 

Kebene Feest 
       ‘Family Days’ 

Kebene  bestaat 15 jaar. Be 
there…   want  dat willen we 
doen met u, onze trouwe 
sponsor! 
 

 

 

 

https://
www.kebenecottages.com/

acties/afhaalpunt.aspx 


