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Nieuws van het bestuur
Onze westerse wereld gaat snel, en dat
tempo in ontwikkelingen wordt ook in
Kenia steeds beter zichtbaar. Aan ons de
uitdaging om telkens kritisch te blijven
kijken naar al die veranderingen en wat
onze plek als Stichting Klaartje Derks
daarbij is. De Keniaanse overheid geeft
steeds meer aan dat ‘bemoeienissen’ van
buitenlandse organisaties niet op prijs
worden gesteld. De Kenianen zouden zelf

zijn best in staat zijn hun eigen boontjes
te doppen. We zien de Keniaanse
overheid ook steeds meer organiseert.
Te denken valt aan het ontwormen, het
bouwen van degelijke schoolgebouwen
en het bieden van basisonderwijs. We
proberen zo veel mogelijk informatie
vanuit Kenia te verzamelen, en halen
daarom dit jaar onze contacten met
andere stichtingen extra aan.

We gunnen ons in 2019 de tijd om ons te
beraden wat deze veranderingen voor de
stichting betekenen, en welke weg we in
moeten slaan.
Nog steeds is de betrokkenheid van heel veel
mensen hartverwarmend. Het bestuur hier in
Nederland en de council daar in Kisumu
danken alle mensen die zich nog steeds zo
betrokken voelen, op welk manier dan ook,
bij onze Stichting Klaartje Derks voor Kisumu.

Nieuws uit Nederland
Liesbeth van Heeswijk op bezoek in Kenia
‘Praat eens met stg. Klaartje Derks’. Dat
werd in mijn omgeving tegen mij gezegd.
Ga eens met Yvonne en Jac Derks praten
over jouw plannen in Kisumu. Eenmaal
de nummers ingetikt kreeg ik al snel een
enthousiaste Yvonne aan de telefoon en
in no-time zat ik, een steenworp afstand
van waar ik woon, in Beers aan de koffie.
Ik kreeg een hoop adviezen en informatie
mee en met mijn krabbels op papier
voelde ik me al een stuk zekerder om
mijn project uit te gaan voeren. Het project bestond eruit om in de week 17 en

Liesbeth en council
Nieuwsbrief Stichting Klaartje Derks voor Kisumu

18 van dit jaar voor zoveel mogelijk
kinderen op de Arya-school in Kisumu
een stoeltje en tafeltje te laten maken
door de locale bevolking. Er waren zo’n
300 kinderen zonder fatsoenlijk meubilair.
Het 25-jarige meubilair was verouderd en
in vele gevallen onherstelbaar. Met een
mooi bedrag van mijn school
(Merletcollege Mill) en door de verkoop
van de afgeschreven meubels van de
Bongerd in Gassel hebben zo’n 130 kinderen een fatsoenlijke plek gekregen. Op
de school bleek dat de sanitaire voorzieningen een nóg groter drama waren. Dit
probleem hebben we onder de aandacht
gebracht het bestuur van stg Klaartje
Derks in Kisumu. Wij mochten namelijk
op aanwijzing van Yvonne bij de vergadering in Kisumu aanwezig zijn. Erg boeiend
om te ervaren hoe er gewerkt wordt en
hoeveel takken van sport er door stg
Klaartje Derks opgepakt worden. Zo is er
dus ook een bestuur in Nederland
waardoor er zinvol samengewerkt kan
worden. Ik heb enorm veel respect voor
de vrijwilligers. Ze doen het toch maar!

Phill, Hans en Richard

Inmiddels is mijn contactpersoon Phil
Onyango al samen met twee bestuurs
leden (Paul en Richard) van stg. Klaartje
Derks bij de Arya-school op bezoek
geweest om het feitelijke probleem in
ogenschouw te nemen.
In juni heb ik in de bibliotheek van Haps
een presentatie gehouden over het
project en mijn persoonlijke ervaringen.
Gelukkig was Yvonne daar ook van de
partij. Ze kon mij regelmatig aanvullen en
vertellen wat stg Klaartje Derks inhoudt.
We merken nu dat we samenwerken…
en volgens mij blijft dat zo.
Liesbeth van Heeswijk
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Nieuws uit Nederland
Onderzoek universiteit
Nijmegen

In 2010- 2011 heeft De Stichting
Klaartje Derks meegewerkt aan het
promotie- onderzoek van Sara
Kinsbergen. Onderwerp: klein
schalige, vrijwillige ontwikkelings
organisaties; particuliere initiatieven.
Zij heeft toen ook een bezoek
gebracht aan het werk van onze
Stichting in Kisumu en uitgebreid
gesproken met onze contactpersonen
van toen: Chotu en Nejla Pabari en
Tobias Kodongo.
Nu is Sara bezig met een driejarig
onderzoek, gericht op de ontwikkelingen van die particuliere initiatieven. Hoe staat het er nu mee. Wat is
er zoal veranderd? Hiermee wil zij de
inzichten, die ze toen heeft opgedaan verder uitdiepen. Daarvoor wil
zij graag opnieuw een bezoek brengen aan de organisatie in Nederland
en in Kenia en het gesprek aangaan
over de ontwikkelingen, uitdagingen,
kansen en toekomstplannen. Zij
vraagt hiervoor weer onze mede
werking. Voor zover mogelijk werken
we hier weer graag aan mee.

Gifts&more

Het jaar 2018 was een superjaar voor wat
betreft de verkoop van met name kaarten
uit Kisumu en de zelfgemaakte kaarten
hier door diverse enthousiaste mensen.
Al met al is er voor € 3905,10 verkocht.
Vooral rond de kerst was de verkoop heel
goed. Met dank aan iedereen die hieraan
een bijdrage heeft geleverd. Nu, een half
jaar later, merken we dat het versturen
van kaarten en dus de verkoop ervan
afneemt. De hoge portokosten en de
sociale media spelen hierbij vast een grote
rol. Maar het is goed om te horen dat het
enthousiasme blijft om op allerlei manieren mooie kaarten e.a. leuke zelfgemaakte
kadootjes t.b.v. de Stichting te verkopen.
Ook op zoek naar een leuk origineel
cadeautje of mooie kaart?
Op zondag 25 augustus a.s. zijn
we te vinden in Cuijk tijdens de
Culturele Dag: Cultuur aan de Maas.
Voor meer informatie over de diverse
verkooppunten verwijzen we graag naar
onze website.

Financiën
Het jaar 2018 was alweer een heel goed
jaar. De totale inkomsten van de stichting
waren in vergelijking met voorgaande
jaren hoger n.l. € 24.250,- . De hogere
opbrengst is vooral te danken aan de
sponsoring van Eefje Bekker, die de vierdaagse heeft gelopen. Ook de parochie
Langenboom heeft veel bijgedragen met
vooral vier activiteiten: het afscheid van
Pastoor van den Acker, de bewoners van
het steunpunt, de activiteit Muziek In
De Kerk, en het vormselproject. Ook de
verkoop van kaarten verliep uitstekend en
vermeldingswaard is de opbrengst van de
kaarten die door Anneriet de Boer werden
gemaakt. In totaal werd er in 2018
€ 16.000,- besteed, voornamelijk aan de
kosten van onze tien studenten aldaar.
Over de eerste vijf maanden van 2019 is
reeds ongeveer € 4.000,- binnengekomen
en er is in Kisumu € 10.000,- besteed.
In vergelijking met de binnengekomen
donorgelden is dit hoog, maar dat komt
omdat in Kenia het schooljaar in januari
begint en wij moeten de het schoolgeld
van de studenten voor een heel jaar vooraf betalen. Ook de kosten van een internaat moeten vooraf betaald worden.
We zijn onze sponsors heel erkentelijk voor de
royale bijdragen, die we mochten ontvangen.
Onze welgemeende hartelijke dank hiervoor.

Nieuws uit Kenia
Iris en Iris klaar met hun vrijwilligerswerk

Iris en Iris
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Lieve allemaal,
Time flies when you’re having fun! Wat zijn
de afgelopen maanden snel gegaan. We
hebben veel geleerd, nieuwe indrukken
opgedaan, leuke mensen ontmoet en een
compleet andere cultuur mogen ervaren.
Het was een topavontuur. Dit hadden we
nooit zelf voor elkaar kunnen krijgen en
daarvoor willen wij stichting Klaartje
Derks super erg bedanken! Met hen
zijn wij wekelijks op pad geweest voor de
jiggerprojecten in dorpjes net buiten
Kisumu. Daar konden wij het echte ‘plattelandsleven’ zien, een heel verschil met
de stad Kisumu. Ook zijn we gestart met
de seedball-projecten, waarbij zaden van
bomen aan verschillende scholen worden
gegeven om de kinderen te leren over
het milieu en om in de toekomst meer
schaduwplekken op het schoolplein te
hebben. Ook heeft de stichting ervoor
gezorgd dat we stage konden lopen in
twee verschillende ziekenhuizen waar

we enorm veel van hebben geleerd:
Injecties geven, infusen prikken, bevallingen, operaties en noem het maar op. Dit
hebben wij met grote verwondering van
dichtbij mogen meemaken.
Kenia heeft voor altijd een speciaal plekje
in ons hart, wat gaan wij het hier missen;
zondondergangen bij het Victoriameer,
kleding en groenten shoppen op de
chaotische markten, de piki ritjes, chapati
eten, de vriendelijke mensen, het mooie
landschap, de prachtige wilde dieren
en misschien zelfs wel het nageroepen
worden van Mzungu.
Voor de mensen die meer willen weten over
onze avonturen in Kenia hebben wij een blog
bijgehouden: https://www.volgmijnreis.nl/
profiel/iriskisumu
Wij willen iedereen bedanken voor het meeleven, de lieve berichtjes en kaartjes!
Liefs van Iris en Iris
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Nieuws uit Kenia
Nieuwe studenten stellen
zich graag aan u voor
Ruth Akinyi
Ruth is een kwetsbaar meisje van
7 jaar oud. Ze is
de jongste van
3 kinderen. Haar
vader heeft het
gezin verlaten en is
een nieuwe familie gestart. Haar moeder probeert van de situatie het best
te maken, maar beschikt niet over voldoende middelen om haar kinderen
naar school te laten gaan. Ruth gaat
nu naar de eerste klas van de Bridge
Academy School.

Hoe voorkom je jiggers?

Jiggerprojecten
Wat zijn jiggers?
Jiggers zijn zandvlooien die via de huid
binnendringen. Wanneer het vrouwtje
haar eieren gaat leggen, graaft ze zich in
in de huid van mensen. Dit gebeurt
meestal in de zachte, onbedekte huid zoals
tussen de vingers en tenen. Hier voeden ze
zich met bloed. De vlo gaat groeien door
dat de eitjes in de buik groter worden en
er ontstaat na twee weken een pijnlijke en
jeukende zwelling in de huid. De larven
worden in drie weken volwassen, waarna
de cyclus opnieuw begint.

Om te voorkomen dat mensen
worden geïnfecteerd is het
belangrijk om:
- Goede hygiëne toe te
passen (nagels knippen,
voeten wassen, etc.);
- Dicht schoeisel te dragen;
- Het huis goed schoon te
houden.

Waar komen jiggers voor?

Harriet
Achieng
Harriet is een
10 jarig meisje dat
samen met haar
moeder woont in
Kibos. Harriet
heeft nog 6 andere
broertjes en zusjes. Haar vader overleed in 2017. Sindsdien is het voor het
gezin moeilijk rond te komen, omdat
vader de kostwinner was. Haar moeder probeert waar mogelijk wat geld
te verdienen om voor haar 7 kinderen
te zorgen. Harriet gaat nu naar de vijfde klas van Kibos Primary School.

Stichting
Klaartje
Derks

De meeste mensen die deze parasiet hebben
komen uit rurale gebieden. In Kenia is dit
vooral in het westen van het land.
De jiggers leven in rode aarde, deze grond
komt veel voor in regio’s net buiten Kisumu.
De mensen die op blote voeten lopen
hebben de grootste kans om besmet te
raken. Mensen leven hier vaak in hutjes met
aarden vloeren. Dit is voor de jiggers een
uitstekende plaats om te leven en
gemakkelijk slachtoﬀers te vinden.
Door armoede is er gebrek aan goed
schoeisel. Ook wordt er gedacht dat het
hebben van jiggers een vervloeking is en je er
niks tegen kunt doen. Daardoor blijft het een
groot probleem in deze gebieden.

De jiggerprojecten hebben als doel de lokale
gemeenschap te scholen in het behandelen
en voorkomen van besmetting.

Folder jiggerproject

Philda Akinyi
Philda is 9 jaar.
Toen zij 5 jaar oud
was is zij verstoten
door haar ouders.
Nu haar ouders
niet meer naar
haar omkijken
woont Philda bij haar tante Ann, die
voor haar en haar eigen kinderen
probeert te zorgen. Ann had al moeite
om rond te komen met haar eigen
kinderen, en worstelt nu met nog
meer uitdagingen. Philda gaat nu naar
de vierde klas van Magadi Primary
School.

Seedballs before

Throw and Grow

Seedballs
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Seedballs after

In de vorige nieuwsbrief kondigden we
een nieuw project aan: Throw and Grow.
Bij dit project worden zogenoemde
seedballs uitgestrooid, om voor nieuwe
vegetatie te zorgen. Audrey Hepburn zei
ooit: ‘To plant a garden is to believe in
tomorrow.’ En geloven in morgen doen
we! Nu al zien we resultaat van dit leuke
project. De eerste seedballs hebben wortel geschoten, met nieuwe jonge planten
en bomen tot gevolg.
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Fotorapportage afgelopen half jaar

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.

4 Nieuwsbrief Stichting Klaartje Derks voor Kisumu

nr.1 Juli 2019

