Nieuwsbrief

nr.1

Jaargang 18 Juni 2018

Nieuws van het bestuur
Vanuit het bestuur kijken we terug
op gelukkig een wat rustigere
periode in Kisumu. Wat rustiger qua
politiek, het gewone leven is voor
een groot gedeelte teruggekomen,
na de onrusten rond de presidentsverkiezingen de afgelopen tijd.
Dat betekent dat wij onze studenten
weer beter kunnen bereiken en
aan de slag kunnen met nieuwe
initiatieven.

Onze council in Kenia gaat de komende
tijd met de lokale bevolking in gesprek
om te kijken waar nu echt de behoefte
ligt aan support vanuit de Stichting
Klaartje Derks. Zo zijn er recent overstromingen geweest, en gaan ze kijken
hoe het water goed gebruikt kan worden, nu en in de toekomst. We hopen
jullie komende nieuwsbrieven verder te
kunnen informeren over projecten waarmee we aan de slag gaan.

Daarnaast is er meer goed nieuws
geweest de afgelopen tijd.
We zien uit naar de komende zomer
maanden, waarin we hopelijk in het
rustigere politieke klimaat wat er nu
heerst verder aan de slag kunnen,
samen met de council en de keniase
bevolking. Uiteraard wensen we u ook
een mooie zomer toe. Hartelijke groet
van het bestuur.

Nieuws uit Kenia
Rust keert terug in Kisumu
2017 was een eng en onvoorspelbaar
jaar vol onzekerheden. Omdat de verkiezingen gepland waren, probeerde
Kisumu zich voor te bereiden op politieke onrust. De winnaar van de verkiezingen was voor het volk in Kisumu een
ongewenste uitkomst, waardoor er een
periode van demonstraties en opstanden
aanbrak. Veel bedrijven, scholen, organisaties en stichtingen hebben hier last van
ondervonden, of zijn dicht moeten gaan.
Prijzen van onder andere voedsel en
waren stegen en sommige artikelen
waren niet meer te verkrijgen. Veel
mensen voelden zich onveilig en hebben
tijdelijk de omgeving van Kisumu
verlaten. Het was een moeilijke en
uitdagende tijd om ons werk voor de
stichting voort te zetten, ook omdat de
meeste scholen gesloten waren. Zo
konden ook onze studenten niet naar
school. We werden verplicht ‘af te
wachten’, maar we wisten niet waarop
we moesten wachten. Aan het eind van
2017 was er nog steeds onrust, omdat
het volk niet weet wat er nog ging
gebeuren.

Nu, begin 2018, is de rust terug
gekeerd in Kisumu. De nieuwe
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Nieuws uit Kenia
Jiggerprojecten

Jiggerprojecten zijn voortgezet

Voetbalshirts
Dankzij Bart Derks, voetballeider bij een van de elftallen bij HBV in Beers, heeft
een lokaal damesteam in Kisumu een nieuw voetbaltenue ontvangen van het
Nederlands Elftal.

Damesteam met hun nieuwe shirts

Nieuws uit Nederland

Eefje Kisumu Marathon 2012

Eefje loopt de Nijmeegse 4daagse voor Stichting Klaartje Derks
Jullie kennen mij een aantal jaar als
Voor mij is het een extra stimulans om
bestuurslid van deze mooie stichting.
de eindstreep te halen als ik dit gesponIn 2012 heb ik gesponsord de World
sord doe. En wat is het prachtig om
Aids Marathon in Kenia in Relay gelovoor mijn passie, mensen helpen en
ondersteunen in het opbouwen van
pen met een samengesteld team van
hun leven in Kenia, een extra centje op
Kenianen en Nederlanders. Deze
te halen! Daarom wil ik jullie vragen om
marathon staat mij nog in het geheumij per loopdag te sponsoren voor deze
gen gegrift als een van de mooiste
momenten in Kenia. Sport verbroederd. mooie stichting. Bij de mail vindt u een
digitaal inschrijfformulier. Ik zal jullie via
Nu, 6 jaar later, heb ik het voornemen
Facebook op de hoogte houden van
om de 102e Nijmeegse Vierdaagse te
gaan lopen. Ik ben al volop aan het trai- de laatste voorbereidingen en mijn
nen, en vooralsnog zonder problemen.
Nijmeegse avontuur.
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Jessica op zoek naar mooie kleurige stoffen
Opvallend Goed
Op allerlei manieren ontstaan er enthou
siaste initiatieven in Beers e.o.om bij te
dragen aan onze projecten. Richard
regelmatig bij kleine lokale bedrijfjes op
zoek naar mooie kleurige stoffen, kleine
beeldjes van speksteen en uiteraard de
kaarten, gemaakt van afval. Onlangs
bracht Jessica nog een koffer vol aanko-

Harmonie Irene
Harmonie Irene uit Beers bestaat niet
meer. Na 79 jaar is die in februari van dit
jaar opgeheven. Het restsaldo van de
Harmonie is verdeeld over drie betrokken muziekverenigingen in de buurt en
onze Stichting. Een cheque t.w.v.
€2340,- werd overhandigd door
bestuursleden aan Jacques Derks.
Klaartje is tijdens haar middelbare
schoolleeftijd jarenlang lid geweest van
Harmonie Irene. Haar klarinet, die de
Harmonie in bruikleen had, is weer terug
bij de familie Derks.

Cheque muziekvereniging Irene

Kleurige stoffen

pen mee. Al vele jaren maken Fien, Nelly
en Thea o.a. mooie kaarten. Zij gaan nu
een nieuwe uitdaging aan: de kleurige
stoffen uit Kisumu omtoveren in feestelijke vlaggenslingers en katoenen duurzame tasjes.
Dit alles is dan o.a. weer te koop bij:
’Opvallend Goed’ in de Zandstraat 19 te

Bert en Jose overhandigen cheque
Aannemersbedrijf Claassen
Uit handen van Bert en Jose Claassen
hebben we een cheque ontvangen van
€1.827,50 van het aannemersbedrijf
Claassen in Beers. Op 1 juni heeft deze
aannemer het 25-jarig bestaan gevierd
en samen met zijn gasten heeft hij dit
mooie bedrag bijeen gebracht voor de
Stichting Klaartje Derks, waarvoor onze
hartelijke dank.

Gennep. Alexandra en Brigitte hebben
daar een verkoopplek voor ingebrachte
Handmade & Vintage artikelen. Deze
dames werken geheel vrijwillig en steunen zo diverse Goede Doelen, zoals onze
Stichting. Houdt de website en onze
Facebookpagina in de gaten voor deze
leuke kaarten, slingers en tasjes.

Theo Lucassen
Koninklijke onderscheiding voor
Theo Lucassen
Theo Lucassen, ons bestuurslid vanaf
het moment van ontstaan van de
stichting, is koninklijk onderscheiden
voor onder andere zijn jarenlange
belangenloze inzet voor de Stichting
Klaartje Derks.
Gefeliciteerd Theo en dank voor je inzet!
We zijn trots op je!

Nieuws uit Nederland
Nieuwe folder en banners
De afgelopen maanden is het bestuur
druk bezig geweest met het ontwikkelen
van nieuw PR materiaal. Eerder hebben
jullie al kunnen lezen dat er nieuwe visitekaartjes voor zowel in Nederland als in
Kenia zijn vormgegeven. Nu zijn daar ook
nieuw foldermateriaal en 2 prachtige
grote banners (grote staande posters) bij
gekomen. Dat alles in een prachtige
nieuwe huisstijl. De folder is bijgevoegd
als bijlage, en mag vrij verspreid worden.

vlnr. folder, banner en visitekaartje

Wij danken in speciaal Inpladi bv voor hun
vrijwillige bijdrage.

Financiën
Nog steeds mogen we ons verheugen
over onze gunstige financiële positie,
dankzij onze welwillende sponsors,
waarvoor we iedereen heel veel dank
verschuldigd zijn. In de eerste vijf maanden van 2018 hebben we afgerond
€ 10.700,00 ontvangen van onze donateurs en onze vrijwilligers in Kenya hebben reeds € 8.000,00 besteed in Kisumu.
Uit de financiële verslagen, die we vanuit
Kisumu ontvangen blijkt dat de prijzen
en dus ook de kosten in Kenya hard
oplopen, desondanks kunnen we ons
werk nog goed voortzetten. Het merendeel van het sponsorgeld wordt besteed
aan de studenten. Over een heel jaar
berekend (over 2017) zijn de kosten voor
een student (hoger beroepsonderwijs)
gemiddeld € 780,00. Voor onze 10
studenten hebben wij derhalve
€ 7.800,00 uitgegeven. Wij betalen voor

hen het schoolgeld, examengeld, boeken
en ander studiemateriaal, kosten internaat, kosten van levensonderhoud,
voor zover noodzakelijk medische
kosten, vervoerskosten en een bescheiden zakgeld. De council, ons bestuurtje
in Kisumu, houdt maandelijks contact
met de studenten en volgt nauwgezet de
studieresultaten. We ontvangen meestal
tweemaal per jaar een copie van de
rapporten. En studenten reageren ook
n.a.v. giften van onze donateurs. ( zie
brief) Richard probeert de studenten als
tegenprestatie op hun vrije dagen en in
de vakantie in te zetten voor het werk
van onze stichting. Kunnen ze meteen
enige ervaring opdoen. De council heeft
tevens een checklist gemaakt, waarmee
lokale initiatieven aanvragen kunnen
doen om hun projecten gefinancierd te
krijgen. Een mooie vooruitgang.

Gezocht:
vrijwilligers!
Stichting Klaartje Derks is op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die
naar Kenia willen reizen om te helpen
projecten te continueren en nieuwe
projecten op te zetten. Ben jij of ken jij
iemand die van avontuur houdt, de
Engelse taal goed beheerst en een
creatieve geest heeft, neem dan
contact op via de contactgegevens
onderaan deze nieuwsbrief voor meer
informatie.

Door middel van de vormgeving van deze nieuwsbrief steunt Inpladi, bureau voor idee en creatie
uit Cuijk de stichting Klaartje Derks voor Kisumu. Kijk voor meer info op www.inpladi.nl.

De ‘Stichting Klaartje Derks voor Kisumu’ is bij notariële acte opgericht op 5-2-2002. De Stichting
heeft als doel: Het ondersteunen van projecten in Kisumu e.o. te Kenya, in het bijzonder t.b.v.
(aids)weeskinderen. 100% van de donaties gaat naar onze projecten aldaar.
Correspondentieadres
Sterrenbos 3, 5437 NE Beers
E-mail: info@stichtingklaartjederks.nl, Telefoon: (0485) 31 65 06
Bank: NL06 RABO 0117 1659 56 t.n.v. Stichting Klaartje Derks te Beers
Wil je op de hoogte blijven over Stichting Klaartje Derks voor Kisumu? Kun je niet wachten tot
de volgende nieuwsbrief? Neem dan ook eens een kijkje op onze vernieuwde website
www.stichtingklaartjederks.nl of laat een berichtje achter op facebook.

Voor meer informatie: www.stichtingklaartjederks.nl

