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Familiebezoek
Het jaar '22 werd goed afgesloten en '23
werd goed gestart. Het was nochtans
spannend afwachten... want sinds begin
december, gedurende ruim 5 weken was
iedereen op familiebezoek. Half januari
kwamen alle kinderen weer gezond en
gelukkig terug naar Kebene.  In Kebene
was het al die tijd leeg en stil.  Ons
personeel kon ondertussen genieten van
hun verlof. Het is mooi om hun terugkomst
te zien en hoe zij elkaar hebben gemist,
hun enthousiasme om weer terug te zijn
was groot en oprecht.  Niet iedereen kon
op familiebezoek, voor alle achterblijvers
hadden we leuke activiteiten en momenten
ingepland en dat werd gewaardeerd. Zo
werd het in Kebene ook nog een fijne tijd. 
 

 
 
 
 
 
 

Ruimte en tijd maken voor elkaar. Een kind,
KIND laten zijn en waar het familiegevoel
centraal staat. Meer inzet in onze weekends
waar iedereen samenkomt en ruimte maken
voor sport en spel, plezier alom, tijd voor en
met elkaar.  Dans, zang en muziek kunnen
niet ontbreken en afsluiten doen we met
een lekkere en iets meer gevarieerde
maaltijd.  Een moment waar iedereen naar
uitkijkt. United. Deze traditie doen we
gewoon verder “waarvoor” kebene staat! 
 Weer nieuwe uitdagingen en vooral het
'thuisgevoel' laten primeren in onze Kebene
dorpjes waar elk kind telt.  

Een overzicht van 2022 kan je terugvinden
in een jaarverslag:
https://kebene.com/wpcontent/uploads/2023
/01/Jaarverslag-2022.pdf
  
 

GIVING SMALL
WITH A BIG
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A PLACE
TO BE

KEBENE NIEUWS

Beste sympathisanten en
Kebene liefhebbers

Onze eerste nieuwsbrief  
 van 2023 is klaar, met
heel wat datjes en weetjes
vanuit Kenia…  

VOOR
WOORD

Ten Huize Kebene
Na de vakantieperiode is het
weer even zoeken naar de
gekende Kebene structuur
en gewoonten. 
 

 
 
 

 

In januari waren volgende kinderen jarig:
Mercy, Ibrahim, Mwanamisi, Lilian, Bahati,
Emily,Halima, Rebecca, NadiaAbdilamin,
Liz, Rihanna, Fartu, Avilla, Andrea,
Abdallah & Mwanaisha. 
 
In februari is het de beurt aan Sawa,
Collins, Paul, Mbeyu, Angelina, Yvonne,
David, Kessiah, Elizabeth, Irene, Momo en
Abdinassir.

Happy Birthday
Elke maand zijn er wel een
aantal jarigen in Kebene. Af
en toe een cake zodat we
hen in de kijker kunnen
zetten. Hip Hoera.

HIP HIP
HOERA
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Aanschaf van schoolboeken en schriften,
uniformen, schoolschoenen, boekentassen
en zoveel meer. De dagen waren goed
gevuld om iedereen vertrekkensklaar te
krijgen voor de aanvang van een nieuw
schooljaar. Maandag 23 januari 2023
gingen de schoolpoorten weer open …  

Enkele jongeren zijn afgestudeerd en
enkele die van lagere  naar  secundaire
school zijn gepromoveerd. Een grote stap
en een moment om te koesteren.
 

WEETJES Back to School
De start van een nieuw
schoojaar waar heel wat
planning en voorbereidingen
belangrijk zijn... 



De vraag van de overheid in Kenia is groot
om opvang te voorzien en bescherming te
bieden aan jonge zwangere tienermeisjes.
Ze erkennen de problematiek maar een
oplossing is niet evident. Afgelopen
maand ontvingen we opnieuw drie jonge
zwangere tieners. Welkom aan deze
kwetsbare nieuwe meisjes. Kebene zal
hen kansen geven en zorgen dat ze zich
in een veilige omgeving kunnen thuis
voelen en  ontwikkelen. 

In eerste instantie is het de opdracht hen
op te vangen en zich thuis te laten voelen,
in een voor hen toch onbekende en
vreemde omgeving.  We voorzien veel tijd
en ruimte want de druk en ontwetenheid
leeft bij hen wel degelijk. Factoren waarin
Kebene vandaag een meerwaarde in wil
betekenen, rekening houdend met hun
verleden en hun achtergrond. 

 
 
 
 
 
 
 
Al jaren geloven we in onze jongeren en
heeft Kebene via het Youths & Adults
Project de mogelijkheden om hen verder te
ondersteunen. Door het begeleidwonen
initiatief leren zij sneller voor zichzelf
zorgen, kunnen zij hun studies  afwerken en
er de mogelijkheid om een plan uit te
werken voor hun toekomst dat kans  krijgt
op een mogelijke ondersteuning vanuit
Kebene. De jongeren zijn het levend
voorbeeld voor alle andere kinderen van
Kebene.  We zijn trots om ook hierin iets te
kunnen betekenen.  
 

 
 
 
 
 

Een uitdaging; leer een andere cultuur
kennen en zet je in bij onze Kebene
projecten. Het kan...  De komende
maanden krijgen we heel wat bezoekers,
sponsors, studenten en vrijwilligers ter
plaatse. Zij zullen meehelpen en kunnen
met eigen ogen zien hoe we, op Afrikaanse
manier te werk gaan.  Ook interesse in een
onvergetelijk avontuur? 

Schrijf je in voor een inleefreis en kom naar
onze volgende infoavond. 
https://kebene.com/juni-kebene-borrelt/

 
 
 
 
 
 
 
Al die kleuters bij elkaar, ....het is wat.  We
merken al een grote vooruitgang bij vele
peuters, die 'op spelender wijze', zich
voorbereiden op de echte schooltijd.  Voor
onze jonge tienermama's is er dan weer
ruimte om zelf weer naar school te kunnen
gaan of korte opleidingen te volgen. 
 Momenteel heeft Kebene een 20-tal
peuters in de dagopvang. Ze worden
begeleid door twee kinderbegeleidsters.
Enkele jonge tienermama's helpen actief in
de daycare. 

 
 
 
 
 

OPROEP! Kebene heeft je hulp nodig. 
 Want samen kunnen we onze actie
succesvol maken. Het is de derde editie van
de koekjesactie. Lekkere producten aan
eerlijke prijzen.

Verkoop mee onze heerlijke Chocolade
pakketjes. Wil jij ook medewerker of 
 verdeelpunt zijn?  Doe mee met onze actie
en schrijf je nu in als medewerker:  LINK:
https://www.kebenecottages.com/acties/afh
aalpunt.aspx
r

In onze eigen naaiatelier werken we aan
verschillende gadgets. Twee naaisters zijn
in dienst en dagelijks zetten zij zich in om
leuke en handgemaakte producten af te
leveren.  Sommige jonge tienermama's
assisteren hen en hebben de smaak te
pakken.  Al doende leert men.
 

TO BE
HAPPY

IS MAKING
SOMEONE HAPPY

YOUTHS
ADULTS
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Sterke meisjes
Onze jonge tienermama's 
 zijn vooral ook nog
meisjes  met dromen en
dragen vandaag een grote
verant-woordelijkheid.

YOUNG
MOTHERS

Jonge talenten
ontwikkelen
Inzetten op een brede
waaier van mogelijkheden
waar individuele getalen-
teerde jongeren kansen
krijgen.

Inleefreizen naar
Kenia
Kom ter plaatse een kijkje
nemen en help mee waar
nodig.

BEZOEK
KEBENE

GIVING CHANCES

BABY &
DAYCARE

Opvang 
Onze eigen en andere
peuters voorbereiden in
onze daycare met oog op
hun eerste kleuterklas
 

Voor elk wat wils
Omdat Kebene wil
investeren in korte en
gerichte opleidingen.

WORK
SHOPS

Agenda
31/03: “Chocolate Lovers” 
18/05: " Sfinks-Mondial " 
21/06: " Infoavond "

EVENTS

https://kebene.com/juni-kebene-borrelt/


steun
 

BELGIË:
BE78 7795 9305 3586 

 

w o r d  m e t e r  o f  p e t e r

Kebene 
Family

Samen voor een
betere wereld

Hopelijk kon deze
nieuwsbrief in een nieuwe
lay-out u bekoren ?  

Trots op al onze projecten
en dit is alleen mogelijk
door uw vertrouwen en
blijvend enthousiasme.
Dank u wel voor die
blijvende steun!

SLOT
WOORD

Kebene zoekt nog meters en peters

Bouw duurzaam mee aan sterke families voor kinderen die niemand meer hebben. Kebene
zoekt nog sponsors die 25 euro per maand of eenmalig 300 euro per jaar willen schenken
voor de noden en basisbehoeften van onze kwetsbare kinderen. Met een maandelijks
bedrag geef je hen eindelijk een plek waar ze gezond, veilig en liefdevol groot kunnen
worden en zich kunnen ontwikkelen.  

 
NEDERLAND:
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