
 

De stijgende prijzen maken 
dat er heel wat besparingen 
moeten overwogen worden. 
Een moeilijke oefening want 
er kan niet bespaard worden 
op de algemene basisbehoef-
ten, gezondheidszorgen, 
maaltijden, welzijn en edu-
catieve vorming.    
 

Intern moeten we dus bekij-
ken en ons verdiepen hoe we 
verder deze storm kunnen 
trotseren, solidariteit is nu 
echt aan de orde om stand te 
houden.  

 

 

 

 

 

Vakantie  
De vakantie staat voor de 
deur. Vanaf half november 
zullen de kinderen voor ruim 
2 maanden thuis zijn. Het 
schooljaar wordt afgesloten.  

Ten Huize Kebene  
In Kebene en haar nevenpro-
jecten gaat het op zich wel 
goed, vooral de kinderen 
zijn gezond en wel en dat is 
en blijft het belangrijkste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toch moeten we bekennen 
dat ook wij te kampen heb-
ben met de aanhoudende 
crisis.  Corona en de oorlog 
in Oekraïne heeft onze acti-
viteiten en inkomsten doen 
dalen.  Financieringsbronnen 
nemen aanzienlijk af (acties, 
giften, sponsoring, enz.). 
Ook onze vrijwilligers zijn 
gehalveerd.  Met een gigan-
tische impact op onze nor-
male werking, heeft Kebene 
geprobeerd om creatief en 
flexibel hier mee om te gaan. 
   

Kebene Family 

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

 

 Beste sympa-
thisanten van 
Kebene 
Eindelijk weer wat 
datjes en weetjes 
vanuit Kenia…  
 

Blijf op de hoogte via 
onze updates vanuit 
Kenia. Veel lees- en 
kijkplezier. 
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Het zijn moeilijke tij-
den, voor iedereen en 
overal ter wereld.  
 

Kebene wil een cam-
pagne opstarten voor 
extra giften en donaties 
om de structurele wer-
king stand te laten te 
houden en in de noden 
van vandaag te kunnen 
blijven voorzien. Ons 
blijvend  inzetten voor 
onze kwetsbare kin-
deren! Want elk kind 
telt. 
 

Doe een gift 
*Voor België: 
BE78 7795 9305 3586  
 

*Voor Nederland: 
NL18RABO01440665 56 

 

Word meter of 
peter! 
Kebene zoekt dringend 
sponsors met een groot 
hart! Wij zijn op zoek 
naar meters en peters 
voor onze kinderen. 
Met slechts 25 euro 
kan jij meter of peter 
worden en geef je een 
kans aan een kind.  
 

Naast de opvang en 
bescherming in een 
veilige omgeving voor-
zien we alle basisbe-
hoeften.  Elk kind dat 
kan gered worden is de 
moeite waard.  Samen 
maken we een verschil. 

Al ruim 3 jaar verzorgt Ke-
bene de opvang en bescher-
ming van zwangere tiener-
meisjes.  Niet evident, we 
ervaren heel wat bijkomende 
problematieken waar we 
zorgvuldig mee moeten om-
gaan. 

Velen zijn getekend en dra-
gen een groot trauma met 
zich mee, dat is voelbaar in 
hun gedrag en houding.  Hun 
lichaam is vaak nog niet vol-
groeid om een baby op de 
wereld te zetten, maar toch 
doen ze het, mede dankzij 
Kebene die hen daarin onder-
steunt en begeleidt.   

Young Mothers 

Op 11 oktober werd Kebene 
uitgenodigd door de Gouver-
neur van Kwale en de over-
heidsdiensten, Kebene was 
talrijk aanwezig op Wereld-
meisjes dag in Kwale om 
extra aandacht te besteden 
aan een betere toekomst voor 
meisjes.   
 

Hoog tijd dat zij zelf hun 
leven mogen leiden, met 
dezelfde kansen en vrijheid 
als jongens, zonder barrières 
die hun ontwikkeling in de 
weg staan. 

 

Afgelopen maanden werden er 
3 jonge meisjes opgevangen 
en werden er ook 3 baby’s 
geboren.  Vandaag tellen we 
ruim 30 jonge tienermama’s 
en 29 baby’s en peuters.   We 
kunnen niet anders dan helpen 
waar het kan.  Een oproep naar 
bijkomende financiële steun is 
geplaatst want elke cent telt en 
geeft ons de mogelijkheid om 
verder te werken aan bijko-
mende opvang, bescherming 
en begeleiding.  
 

Wat kan u doen?  Word ook 
meter of peter, doe een extra 
bijdrage of promoot ons pro-
ject om andere mensen aan te 
moedigen Kebene te onder-
steunen want samen kunnen 
wij een verschil maken.  

https://kebene.com/word-

meter-of-peter/ 
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Tijdens deze vakantieperiode 
zal Kebene de meeste kin-
deren op familiebezoek laten 
gaan. Dit doen we om de rela-
tie met hun families in stand 
te houden en om hen in die 
periode ook de realiteit, het 
leven zoals het is, te laten 
ervaren.   
 

Hip Hoera 

In oktober zijn volgende kin-
deren jarig: Ruth, Rahma, 
Zara, Mwanaisha, Steve, As-
ha, Laureen, Agnes, Furaha, 
Mwanamisi, Moses, Bakari 
Lucas en Abdallah.  
 

In november is het de beurt 
aan Ferdinand, Faida, Sarah, 
Saada, elizabeth, Linet, Des-
mond en Peter. 

OPROEP  
In crisistijden durven 
vragen voor een ex-

tra bijdrage…  
STEUN KEBENE 

want samen maken 
wij het verschil.  



Youths & Adults  
Ook blijft Kebene zich inzet-
ten voor onze jongvolwasse-
nen, zij die aan de voordeur 
staan van een zelfstandig en 
onafhankelijk leven.   
 

Verschillende jongeren vol-
gen een bijkomende oplei-
ding of training, anderen 
werken hun studies af of 
gaan naar een hogeschool of 
universiteit.   
 

Daarnaast verwachten we dat 
zij zich actief inzetten in één 
van onze Kebene projecten 
tijdens de vakantieperiode. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elke ervaring kan bijdragen 
in hun verdere toekomst en 
zijn extra skills die zij later 
kunnen inzetten.   
 

 

 

 
 

Inleefreizen  
Bezoek Kebene!  
Vrijwilligerswerk in 
combinatie met het 
ontdekken van Afri-
ka.  Een aanrader… 

 

Want uw betrokken-
heid is voor ons een 
‘must’. De twee we-
relden zijn helemaal 
anders met andere 
culturen, gewoonten 
en regels. Het doel is 
om een meerwaarde 
te kunnen betekenen  
en een unieke bele-
ving kan ervaren  
worden.   
 

Infoavond  
Het is belangrijk en 
noodzakelijk om een 
infomoment bij te 
wonen. Naast de 
algemene info, af-
wisselend met beeld-
materiaal en tijd om 
vragen te stellen om 
iedereen zo goed 
mogelijk te informe-
ren. De eerstvolgen-
de infoavond staat 
gepland eind januari 
2022. Meer informa-
tie volgt spoedig.  

 

Kleine stappen  met 
grote 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) 
 

 

Events 

Kebene zal zich actief blij-
ven inzetten en promo voe-
ren.  In de komende maanden 
zal Kebene aanwezig zijn op 
verschillende kerstmarkten.  
Maak kennis met de mensen 
achter Kebene, samen een 
glaasje drinken en een waaier 
van gadgets worden aange-
boden tvv Kebene.    

 

 

 

Een sportieve uitdaging? De 
geboorte van je kind? Een 
huwelijk, een verjaardag, een 
jubileum? Of andere belang-
rijke evenementen? Elke 
reden is goed om samen met 
vrienden en familie geld in te 
zamelen voor kwetsbare kin-
deren die de hoop verloren 
waren. Contacteer ons want 
wij ondersteunen graag uw 
actie tvv Kebene.  

De grote Actie 2022 

De maand september is be-
kend voor onze Grote Actie 
met steeds een groot succes! 
Dit jaar moesten we tevreden 
zijn met de helft van de ver-
koop tov vorig jaar.  Het is 
crisis en dat is voelbaar op 
alle gebieden.   

https://kebene.com/ 
vijwilligers/ 

https://
www.kebenecottages.com/

acties/afhaalpunt.aspx 

15 jaar Kebene 

In het weekend van 24 en 25 
september vond er in Merk-
sem, naar aanleiding van het 
15 jarig Kebene bestaan, de 
“Kebene Family Days” 
plaats.  

 

 

 

 

Er werd door heel wat team-
leden, sponsors en vrijwil-
ligers zeer hard aan de voor-
bereidingen en ook op het 
feest zelf, dit is zeer fijn te 
ervaren dat Kebene een grote 
familie is, zowel in Kenia, 
België als Nederland.  Een 
echte familie, net wat we 
proberen uit te stralen. 

De aanwezigen brachten 
alleszins een aangename 
sfeer en toonden een groot 
hart voor Kebene. Ook de 
verschillende artiesten die 
gratis kwamen performen 
hebben het beste gegeven.   

Woorden schieten te kort om 
onze dankbaarheid te bena-
drukken. Veel dank aan ie-
dereen die mee dit event mo-
gelijk heeft gemaakt! 

 

De bedoeling was niet om 
grote opbrengsten te maken 
maar om onze Kebene lief-
hebbers, sponsors en vrijwil-
ligers te bedanken voor hun 
jarenlange steun en vertrou-
wen.  We beseffen maar al te 
goed dat zij de basis zijn van 
het Kebene bestaan en dat 
voor ruim 15 jaar. Respect.  
Voor diegene die er niet bij 
konden zijn, onze dankbaar-
heid is groot en woorden zijn 
tekort om dit te kunnen bena-
drukken.  Dank u wel.  

Namens gans de Kebene 
Familie bedankt voor uw 
blijvend vertrouwen,  

Kebene-aanse groeten... 

Sfeerbeelden: 
https://kebene.com/15-jaar-

kebene-family-days/ 


