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2020, een jaar voor in de geschiedenisboeken. Eind juni, bij het verspreiden
van onze laatste nieuwsbrief, kregen
we langzaam weer wat vrijheden
terug. Stiekem hoopten we dat Covid19 onze wereld zou verlaten. Helaas is
niets minder waar, en bevinden we
ons nu zelfs in een lockdown.
Ook in Kenia is het gevolg van het virus
enorm voelbaar. Al is het virus daar
één van de zovele gevaren. Want wat
voor ons (nog) een vrij onschuldig vervelend beestje is, de mug, maakt in
Afrika nog altijd de meeste slachtoffers.
Nogmaals wordt duidelijk hoe groot de
verschillen zijn tussen hier en daar.
En meer verdrietig nieuws heeft ons
bereikt: Helaas hebben we afscheid
moeten nemen van ons erelid,

Toon van den Acker. Wij zijn dankbaar
voor alles wat hij heeft betekend op
zowel persoonlijke vlak, als voor
Stichting Klaartje Derks.
Terwijl het bestuur zich steeds verder
gereed maakt voor een afronding van de
stichting eind 2021, beseffen we ons maar
al te goed dat er nog een hele hoop goeds
te doen is, daar in Kisumu.
Gelukkig is er niet stil gezeten, en hebben
we toch daar waar mogelijk, wat kunnen
betekenen. “If you think you are too small
or insignificant to make a difference, you
haven’t spent the night with a mosquito.”
Pas goed op jezelf en op elkaar. Blijf veilig
en gezond.
Bestuur Stichting Klaartje Derks

Financiën
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keer een groot aantal voedselpakketten
uitgedeeld aan voor ons bekende
Kenyanen, die dit het hardste nodig
hebben. Jessica en haar vrijwilligers
hebben hieraan ruim € 7.000,– besteed.
Voor het container-project hebben een
Zwitsers bedrijf en het Merletcollege in
Mill tesamen € 7.750,– geschonken.
Dit bedrag was niet voldoende om de
kosten van de aankoop van de container,
het transport hier, overzee en in Kenya
volledig te bekostigen. De collega-
stichting AMARA FOUNDATION en onze
stichting hebben in goed overleg samen
het verlies gedeeld.

Klaartje Derks
voor Kisumu
20 jaar
2020 stond, naast Corona ,vooral in
het teken van het ontwikkelen van
(financiele) plannen m.b.t. het einde
van de Stichting eind 2021. Daarvoor
is ook overleg met onze council in
Kisumu. Het een en ander hierover is
te lezen in ons beleidsplan 2020/2021.
Het bestuur heeft in een financieel
meerjarenoverzicht o.a. aangegeven
dat onze 9 studenten hun studie
kunnen voltooien tot 2025. Ook heeft
het bestuur aan de councilleden in
Kisumu gevraagd mee te denken over
de besteding van de resterende gelden. Mooi is te zien dat er daardoor
allerlei eigen initiatieven ontstaan.
2021 zal in eerste instantie vooral
in het teken staan van wat Corona
verder nog teweegbrengt. Wij zullen
de initiatieven van onze actieve vrij
willigers blijven ondersteunen in het
uitdelen van noodpakketten, voor
zover mogelijk. Tevens gaan we terugblikken op 20 jaar Stichting Klaartje
Derks (SKD). Hoe is het allemaal
begonnen en wat is er in de loop der
jaren ontwikkeld/ gebeurd in Kisumu
en hier. Daarvan maken we een
herinneringsboek, wat we zullen
presenteren op een afscheidsbijeenkomst in het najaar van 2021.
Dus blijf ons volgen
op Facebook,
onze site en de
Nieuwsbrief.
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Tot 1 december 2020 is er door de
sponsors bijna € 13.000,– gestort op de
rekening van de stichting. Het bericht dat
onze stichting langzaam wordt afgebouwd en zal gaan stoppen zorgt er
voor dat de inkomsten, begrijpelijk,
steeds minder worden. Gelukkig is er nog
voldoende geld op de bank om te zorgen
dat onze sponsorstudenten gegarandeerd
hun studie kunnen afmaken. We hebben
ook tot 1 december in Kisumu besteed
€ 24.000,–. Corona heeft ook Kenya
getroffen, de markten zijn een lange tijd
helemaal verboden en op advies van onze
Kenyaanse vrijwilligers hebben we twee
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Nieuws uit Nederland
Het verhaal van de container
2020 zal voor veel betrokkenen, maar
vooral voor Liesbeth van Heeswijk uit
Haps, Carmen van Bergen uit Langenboom
(Amara Foundation) en Jacques en Yvonne
Derks het jaar van – De Container – zijn en
blijven. Een bijzonder verhaal, dat begon in
januari met een schenking van € 4750,–.
En dan in maart een Goede Doelen Markt
op het Merletcollege in Mill, de school
van Liesbeth, die € 3000,– opbracht.
Vele goederen werden tussentijds
geschonken om in de grote zeecontainer
verscheept te worden naar Kenya (schoolmeubilair, boeken, kappersuitrusting,
medische hulpmiddelen enz.). Zelfs de
container krijgt een nieuwe bestemming
daar als klaslokaal.
Alle benodigde vergunningen werden
uiteindelijk verkregen. In augustus werden
alle spullen in de container geladen door
vele enthousiaste vrijwilligers. Uiteindelijk
arriveerde de container eind oktober in
Kisumu bij de Ayra School. Na veel oponthoud in Nairobi en nog meer douaneperikelen, mede door extra Coronamaatregelen, kwam het uiteindelijk toch nog
goed en waren er alleen maar blije
kinderen en daar doen we het toch voor.
Met dank aan alle mensen, hier en in
Kenya, met name Phill Onyango, die zich
op welke manier dan ook hebben ingezet.
Asanta- Sana.
En zo konden we eind november toch nog
proosten op een goede afloop en kreeg
dit bijzondere verhaal een happy end.
Liesbeth, Carmen, Jacques en Yvonne

Tip

Het winkeltje gaat sluiten

Iemand maakte van
de afbeeldingen op
de kaarten deze
decoratie.

Het begon allemaal in 2004 met de
verkoop van onze eigen verjaardagskalender, samengesteld met foto’s en
verhalen van onze vrijwilligers. 2000
werden er gemaakt en in de loop der
jaren allemaal verkocht. Daarna
volgden de mooie kaarten en kleine
kadootjes uit Kisumu gemaakt van
afval. Door alleen al het verhaal hierachter werden er honderden kaarten
verkocht. Ook hier in Nederland
hebben zich tal van mensen jarenlang
ingezet met zelfgemaakte kaarten,
tassen, vlaggetjes enz., de kofferbak-
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verkopen, de kerst/culturele markten
en dat alles voor het Goede Doel: de
Stichting Klaartje Derks voor Kisumu.
Maar het winkeltje gaat nu sluiten.
Missen ga ik het wel…..
Voor de trouwe kaartenkopers:
De mooie kaarten uit Kisumu, maar ook
de spekstenen beeldjes zijn ook te koop
bij: De Amara Foundation (Uden/
Langenboom). Ga vooral eens naar
hun website, want ook zij ondersteunen
mooie kleinschalige projecten in Kisumu.
Yvonne Derks.
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Nieuws uit Nederland
Een eerbetoon aan Toon van den Acker
Toon is niet meer, het is nog moeilijk
te bevatten.

Jan Kaak en Toon van den Acker

Toon is onlosmakelijk verbonden met de
Stichting Klaartje Derks en daarmee ook
met de familie Derks. Tijdens het
afscheid van Klaartje , nu bijna 20 jaar
geleden, heeft hij als voorganger in de
dienst de aanwezigen opgeroepen om
vooral veel geld te storten in de collectebus achter in de kerk van Beers. Dat was
Klaartjes wens: ”er is daar in Kisumu
zoveel goeds te doen”, was haar slogan
en dat hebben we geweten. Er kwam
zoveel geld binnen, toentertijd nog
guldens, dat Jacques en Saskia een paar

maanden later persoonlijk het geld naar
Kenya zijn gaan brengen. Hiermee was
het zaadje geplant. De donaties bleven
komen, zodat we besloten om door te
gaan met wat Klaartje zo graag wilde en
de Stichting werd een feit. Onze grootste
donateur, stimulator, inspirator werd
Toon. Als bestuurslid en ambassadeur
vertelde hij overal en aan iedereen vol
passie over het mooie werk van de
Stichting en dat resulteerde in 2007 in
een bezoek aan Kisumu, samen met
Jacques. Daar zag hij met eigen ogen
hoeveel schooltjes/weeshuisjes er waren
gebouwd, hij ging mee de sloppenwijken
is en zorgde er o.a. voor, dat ‘de zusters’
een nieuwe keuken kregen om te koken
voor de weeskinderen. In 2017 nam Toon
afscheid als pastor in Langenboom,
Wilbertoord en St. Hubert. “en daarmee
zullen ook mijn bronnen opdrogen”,
aldus Toon. Hij ging met pensioen op
84 jarige leeftijd, hij was al eerder verhuisd van Cuijk naar Uden en kreeg meer
tijd voor andere zaken. Lezen, wandelen
en fietsen en zich bekommeren om

De geiten van Lenie uit Beers voor de
Davaga Woman Group uit Kisumu

Op 29 juni jl. overleed onze buur(t)vrouw
Lenie Gosens-Pas op 66 jarige leeftijd.
Met haar man Stef, de 3 kinderen en
5 kleinkinderen vormden ze een hecht en

warm gezin op (zorg)boerderij en camping
De Tienmorgen.
Lenie had aangegeven, dat ze graag een
financiële bijdrage wilde bij haar afscheid,
in plaats van bloemen. Nou, die bloemen
kwamen er toch en samen met Stef en
dochter Klaartje hebben we later hier op de
Sterrenbos alle enveloppen opgemaakt.
Resultaat : ruim € 1000,–.
We vonden het een mooie gedachte daar in
Kisumu een passende bestemming voor te
zoeken. Onze Richard kocht tien geiten voor
de Davaga Woman Group. Deze groep vrou-

Geboren te Gemert 03-12-1933
Overleden te Uden 19-08-2020

Toon in 2007 in Kisumu op bezoek bij
Dorice en haar blinde oma.

zoveel mensen, die hem zo lief waren.
“Ik vind het een gek idee”, aldus onze
Saskia, “nooit meer een wijze overpeinzing
of juist die blije open blik van Toon”….
Maar zo’n mooi en wijs mens, zal altijd
voor velen een inspiratiebron blijven…..
Asanteni Sana: Heel veel dank, namens alle
mensen, die zich verbonden voelen met de
Stichting Klaartje Derks voor Kisumu en
hiermee ook met Toon van de Acker.

Claudette Cuppen
Jarenlang heeft Claudette Cuppen,
werkzaam bij Deloitte, onze financiën
gecontroleerd. Claudette heeft een
nieuwe baan, waarbij wij haar heel veel
werkplezier en succes willen wensen
en willen haar graag bedanken voor de
inzet van afgelopen jaren.

wen proberen zelfvoorzienend te zijn en
geiten vormen een kostbaar bezit.
Daarnaast hebben ze het huis van Betty
opgeknapt. Zij is actief voor onze Stichting.
Asanta sana, Lenie. Heel veel dank.

Nieuws uit Kenia
Voedselpakketten
De afgelopen maanden zijn, zoals al
eerder in de financiën benoemd, met name
veel voedselpakketten uitgedeeld aan groepen weduwen en andere kwetsbaren.
Omdat er geen sociaal vangnet is, hebben
de maatregelen rondom het virus directe
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gevolgen en hebben grote groepen
Kenianen geen inkomen, en dus geen eten.
De volgende groepen hebben voedsel
pakketten ontvangen en gedistribueerd:
1 Women working with women (3W)
2 Hands across Oceans

3 Davaga women group
4	Kirembe Kajul Youth Alliance for
Peace(KIKAYA C.B.O)
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Nieuws uit Kenia
Kerstgroeten
van de council
We thank the Dutch board
for their tireless efforts in
supporting our beneficiaries and the vulnerable in
our communities following
the Covid-19 outbreak. All the
best during the Christmas festivities. Merry Christmas and a Happy 2021.
Paul Othim
2020 has been a year full of
challenges due to the Covid19 pandemic. But all in all,
we have kept safe during
the period we have been
distributing the food packages to the affected families. I
take this opportunity to thank
the entire Dutch and Kenyan Board for the
wonderful work we have done so far. I
wish everyone a Merry Christmas and a
Happy New 2021.
Richard Achar

Because of the local lockdown, I was obliged to slow down and actually pay some
more attention to myself, my growth and
my mental wellbeing. We often take what
we have, who we are and what we are
capable of in life for granted. It is good to
reflect and appreciate from time to time.
Most of all, I have seen my team operate
and function in harsh conditions. Apart
from their own struggles in daily life, the
Kenyan Board of the Klara Foundation was
still able to have meetings, execute projects, think positively about reaching out to
different communities and engaging our
students in assisting while and where possible.
As a member of the Kenyan Board of the
Klara Foundation, I am extremely proud of
the team we have build and created and I
can say it is an honour to work with each
and every one of you. Without you, we
wouldn’t have been where we are today.
Happy holidays and may the new year
bring all of you lots of love, laughter and
success!
Jessica Donia

From my family to yours, may
this season bring good cheer
after a very tough year.
Thank you for your never
ending support and willingness to offer to all and
sundry. 2020 was a year never
expected, may 2021 be kinder to us all.
Merry Christmas to the Dutch and Kenyan
board and to our Klara foundation beneficiaries.
Beryl Ogutu
2020 has been a year of
extremes, to say the least. I
know everyone around the
world has struggled, so let
me point out the wonderful
things I have seen this year. I
am grateful for our fantastic students who
stepped up and joined hands together to
help out others during the local lockdown.
I have really enjoyed and appreciated the
marvelous and beautiful landscape and
natural wealth of Kenya as it flourished
and healed while people were forced to
use less means of what harms our planet.

Mama Panya’s pannenkoeken

Studenten

Door: Yvonne Derks

Ook het onderwijs in Kenia is het
afgelopen jaar tot een minimum beperkt
geweest. Drie van onze studenten, Rachid,
Hellen en Philda, hebben toestemming
gekregen om hun studie voort te zetten.
De andere studenten verblijven veilig bij
hun ouders of verzorgers. Het is nog
onduidelijk welke gevolgen dit zal hebben
voor het voorzetten van hun studie. We
zijn in elk geval blij dat alle studenten een
veilige omgeving hebben, in afwachting
tot zij weer naar school mogen.

Jarengeleden vond ik bij de afgeschreven
kinderboeken in de bibliotheek het
boekje : Mama Panya’s pannenkoeken.
Het bleek een bestseller.
Ik las het voor in de onderbouw van basisscholen en mijn jongste kleinzoon Morris
(nu 6 jaar) kent het verhaal uit zijn hoofd.
Het is vast ritueel voor het slapengaan, als
hij hier logeert. Een korte beschrijving:
Het is een vrolijk verhaal over Afrikaanse
gastvrijheid en samen delen in een
Keniaans dorpje. Het nationale motto
in Kenia is: Harambee. Vrij vertaald:
samenwerken.
Adika gaat samen met zijn moeder naar
de markt, om meel, Spaanse peper en
kruiden te kopen. Zij heeft nog maar

2 munten, waar
ze heel zuinig op
is. Onderweg
komen ze allerlei
bekenden tegen
en Adika nodigt
iedereen uit om
’s avonds pannenkoeken te komen eten.
Mama Panya krijgt het daar wel benauwd
van, want misschien heeft ze dan niet
genoeg voor zoveel gasten!
Kortom : Het wordt toch een groot feest,
want iedereen brengt iets mee om te eten.
En samen wordt er ook nog gedanst en
gezongen…..
Het bestuur wenst iedereen alle goeds toe.

Jiggers
Tijdens de samenwerking met
Yellowhouse hebben we ondersteund met hun Jiggerprojecten
in Vihiga County.

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
website www.stichtingklaartjederks.nl of
laat een berichtje achter op facebook.

Voor meer informatie: www.stichtingklaartjederks.nl

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