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Nieuws van het bestuur
De afgelopen maanden heeft het
bestuur zich beziggehouden met een
herverdeling van het aantal taken en
daarmee de beleidslijnen van onze
Stichting te actualiseren.
Ik heb al enige tijd geleden aangegeven,
dat het na zoveel jaren actief te zijn
binnen het bestuur om nu daarmee
te stoppen. Met Corjanne en Eefje als
jonge ervaringsdeskundige, die ons werk
kennen als geen ander voelt het goed
om het stokje over te dragen. Ook door
de wetenschap, dat Jessica en Richard

in Kisumu uitstekend werk verrichten
kan ik De Stichting een beetje loslaten.
Natuurlijk blijf ik betrokken bij het
werk, het wel en wee van de Stichting,
dat kan ik toch niet laten… want er is
nog zoveel goeds te doen daar in
Kisumu e.o.

geweest) voorlopig wordt
deze taak waargenomen door
Jacques Derks.
• Penningmeester: Jacques Derks.
• Leden: Theo Lucassen, Eefje Bekker,
Corjanne Hageraats
• Erelid: Toon van de Acker.

In de bestuursvergadering van 25 april jl.
zijn de taken als volgt verdeeld:
• Voorzitter: Marion Blom
•	Secretaris: Vacature
(er zijn contacten hierover met vrij
willigers, die in Kisumu werkzaam zijn

De veranderingen binnen het bestuur
worden verwerkt in de geactualiseerde
beleidslijnen en doorgegeven aan de
Kamer van Koophandel.
Yvonne Derks

Different Colour: One People
Regelmatig ontvangen we via
Jessica en Richard uit Kisumu
tekeningen en brieven gemaakt
door kinderen van de scholen
waar we regelmatig hulpverlenen in de vorm van voedsel,
ontworming- en ontsmettingsprojecten enz.
Een brief, die echter niet is ondertekend, is wel heel bijzonder en
geeft precies weer waar het niet
alleen in Kenya, maar in de hele
wereld om zou moeten gaan.
Wij kunnen hier nog veel van
leren.
De Kenyaanse vlag is getekend
met hierbij de volgende tekst:
Peace, our strength, our blood,
Differtent Colour, One People

our land (Vrede, onze kracht, ons bloed,
ons land).
Kenya als middelpunt met zijn kinderen,
volwassenen en ouderen, jongeren,
hulpverleners.
En als al deze mensen elkaar niet helpen,
dan heeft Kenya geen bestaansrecht.
Different Colour: One People.
Dank jullie allemaal voor zoveel jaren
betrokkenheid op elke manier dan ook,
bij onze Stichting Klaartje Derks voor
Kisumu (Klara Foundation). Ik voel me nog
steeds zo gedragen door zoveel mensen
en in het licht van onze Klaartje hopen we
nog lang dit mooie werk te mogen doen.
Beers, 2 juni 2016.
Yvonne Derks

Financiën
Op de informatiebijeenkomst voor donateurs en andere belangstellenden, die
gehouden werd in het najaar van 2015 in
het Wapen van Beers, en die ditmaal niet
zo heel druk werd bezocht is uitgebreid
verteld over de financiële stand van zaken
van de stichting. Alle gegevens over 2015
zijn inmiddels overhandigd aan Claudette
Cuppen van Deloitte voor een externe
controle, die zij voor onze stichting gratis
uitvoert. Het bestuur is over het verloop
van het afgelopen jaar best tevreden. Er
werd 294 keer geld gestort op de bankrekening van de stichting, hetgeen betekent dat er meer dan gemiddeld vijf keer

per week geld binnenkomt. We mogen
blij en dankbaar zijn met zo’n grote groep
trouwe donateurs. In 2015 kwam er in
totaal binnen € 20.900,00 en in Kenya
werd besteed € 20.400,00. Onze vaste
contactpersoon en coördinator in Kenya,
de Nederlandse Jessica Donia, heeft voor
het werk van de stichting een aparte
bankrekening en zij stuurt maandelijks
een overzicht van alle uitgaven en een
kopie van het bankafschrift van de laatste
maand. Telkens als Jessica of een van
onze vrijwilligers naar Nederland komen
brengen zij een dikke map mee met
daarin alle originele rekeningen die zij ver-

zameld hebben in Kisumu. Op deze wijze
is het voor ons vrij gemakkelijk om continu de vinger goed aan de pols te houden. Ondertussen is 2016 ook al weer
een eind op weg. Tot eind mei is er bijna
€ 7.000,00 binnengekomen en hebben
onze werkers in Kisumu, Jessica en haar
assistent de Kenyaan Richard, al ruim
€ 8.000,00 besteed. Dit bedrag is zo hoog
omdat het grootste deel van het schoolen collegegeld voor de studenten in Januari betaald moet worden, aan het begin
van het schooljaar dat in Kenya in Januari
begint. Het bestuur van de stichting ziet
de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Goede Doelenmarkt Elzendaalcollege
Op 6 april j.l. vond de Goede Doelenmarkt 2016 plaats. Voor het eerst werd er
voorafgaand aan de markt een sponsorloop georganiseerd. Klas 1AC heeft met
de sponsorloop en de goede doelenmarkt
in totaal € 190,20 opgehaald. Daarnaast
is er tijdens de goede doelenmarkt goed
verkocht door de leerlingen: € 75,90 euro
is er nog extra opgehaald. Dat maakt de
totaalopbrengst dus € 266,10.

Goede Doelenmarkt
Elzendaalcollege

Sponsorloop Elzendaalcollege

ACTIEvelingen
De stichting leeft. En dat merken we
regelmatig. Zie hier wat prachtige
acties van mensen die de stichting
aan het hart gaat.
Marcus van den Boom, vrijwilliger in
Kisumu in 2007, heeft zijn blogs (50 stuks)
gebundeld tot een boek. De boeken
worden verkocht en de opbrengst hiervan is verbonden aan een goed doel:
Stichting Klaartje Derks voor Kisumu.
Zie ook: www.rimpelingen.blogspot.nl

Johanna Derks – van de Camp, een
schoonzusje uit Overasselt, heeft met de
hele familie Derks de 75ste verjaardag
gevierd van Johanna. Geen cadeautjes
wilde ze, maar wel een gift voor onze
Stichting, wat het mooie bedrag opleverde van bijna € 900,-

Bernadette Gerrits uit Maastricht maakt
onder andere prachtige iconen en mandala’s. De opbrengst gaat in een speciaal
potje, waar al meer dan €100,- in zit.
U raad het al, het potje is voor Stichting
Klaartje Derks.

Caroline Hoogerwerf, een studievriendin
van Klaartje toen zij studeerden aan
Universiteit Wageningen, geeft via haar
website (T.A.N.G.O. 4 health) en haar
boek: The Pain Dance (vanaf september
te koop), informatie over ons werk. Van

Marleen Derks, een nichtje uit Overasselt,
heeft zaterdag 21 mei een dappere prestatie geleverd. Marleen liep samen met
haar wandelmaatjes maar liefst 80 kilometer in onze shirts de Kennedymars in
en rondom Cuijk. Zij werden gesponsord,

Basisschool De Zevensprong in Cuijk
hebben zich uitgesloofd op de lentemarkt.
Wat was het een succes. Er was van alles te
beleven. Meester Koos Elbers en zijn assistent hebben bijvoorbeeld planten verkocht.
De totale opbrengt was haast €1000,-!

elk verkocht boek gaat er een bedrag naar
onze stichting. Caroline heeft een praktijk
voor pijnbestrijding in Apeldoorn.

en dat heeft een prachtig bedrag opgeleverd: € 129,-. Verder verkocht Marleen
ook kaarten uit Kisumu. Daarmee haalde
zij € 170,- op.

Verkoop
Keniaanse
spulletjes

Caroline Hoogerwerf
tijdens haar studie Biologie

Marleen in het midden

Planten verkopen

Nieuws uit Kenia
om een toekomst op te kunnen bouwen
dankzij het doneerde geld uit Nederland.
Voor deze jongeren is het zo belangrijk
dat mensen een kans bieden en blijven
bieden. Al is het maar een klein beetje,
iedere donatie helpt echt want daarvan
kunnen wij deze kanjers naar school sturen en helpen een onafhankelijk bestaan
op te bouwen.

Erick kan niet wachten
zijn laptop te gebruiken

Spullen uit Nederland
Na de oproep op de website en de Facebook pagina van Stichting Klaartje Derks,
waren we erg blij dat we enkele laptops in
ontvangst mochten nemen om de studenten in Kisumu te helpen. Op deze foto
is Erick te zien met zijn ‘nieuwe’ laptop uit
Nederland. Helemaal blij en hij kon niet
wachten tot hij thuis was; hij moest en
zou in de auto de laptop starten! Ook zijn
alle studenten weer erg blij met alle
nodige schoolspullen. Gordon was zo blij
met zijn nieuwe rugtas dat Richard per se
een foto van hem moest maken! Iedereen
weer erg bedankt voor alle bijdragen!
Nieuwjaarsborrel voor de studenten
Op verzoek van de studenten, is iedereen
bij elkaar gekomen om het nieuwe jaar
gezellig te starten. Richard heeft alle studenten opgehaald in de stad en meegenomen naar zijn huis. Terwijl enkele stonden te kletsen, anderen stonden in de
keuken te koken. Het was een bijzonder
en heel gezellige bijeenkomst. Niet alle
studenten wisten wie er precies in het
sponsorprogramma van de stichting zat
maar bij de ontmoeting bleek dat meerdere jongeren elkaar al langer kenden.
Sommige hebben samen op straat
geleefd, sommige zijn opgevangen door
de Pabari’s en sommige hebben bij elkaar
in de buurt gewoond. Nu hebben ze allemaal een ding gemeen; een mooie kans
Nieuwjaarsborrel met alle studenten

World Aids Day
Op maandag 1 december 2015 was
het weer zover; World AIDS Day.
Namens de Stichting Klaartje Derks waren
wij dit jaar ook weer aanwezig. Jessica als
leerkracht van de Internationale School
om de kinderloop te organiseren en
Richard als chauffeur om de uitgevallen
lopers op te halen of om in te springen
waar het nodig was. Dit jaar werd het
voor de laatste keer door SWAP georganiseerd en we hopen dan ook van harte
dat dit geweldige festijn, om op inter
nationaal niveau aandacht te vragen
voor AIDS/HIV, wordt opgepakt door
een andere organisatie.
Start World Aids Marathon 2015

Brieven naar Langenboom
De kinderen van de Sunflower Academy
hebben Engelstalige brieven uitgewisseld
met de kinderen van de basisschool ’t
Stekske te Langenboom. De kinderen in
Kenia kijken erg uit naar de brieven die
terugkomen vanuit Nederland.
Engelse brieven uitwisselen

Geïnfecteerde voet

Jiggers
Ann, een van de studenten die inmiddels
leert voor verpleegkundige, heeft meerdere
Jigger-projecten opgezet bij meerdere
basisscholen. Jiggers zijn kleine parasieten,
die zich een weg in de huid banen, om daar
hun eitjes achter te laten en hun larven te
laten ontwikkelen. Dit zorgt voor wonden
en infecties, die pijnlijk zijn en een gevaar
vormen voor de gezondheid. In de projecten worden de voeten vrij gemaakt van
de parasieten en hun larven. Daarnaast
wordt er uitleg gegeven over de preventie.
Ann heeft geconstateerd dat het Jiggerproject werkt. Op een school waren bij
het eerste bezoek 50 gevallen met jiggers,
bij het tweede bezoek een aantal maanden later nog 20 gevallen.
Ontwormen
Nog altijd is de stichting actief aan het
ontwormen. Inmiddels heeft de Keniaanse overheid hun verantwoordelijkheid
genomen, en worden de meeste scholen
voorzien van ontwormingsmedicatie.
Echter blijven sommige scholen onopgemerkt, en worden deze dus overgeslagen. Dit zijn voornamelijk kleine schooltjes in de sloppenwijken. Op deze
schooltjes is het probleem van de wormen wel erg groot. Richard trekt daarom
een paar keer per jaar de sloppenwijken
in om de kinderen op deze kleine schooltjes ook van medicatie te voorzien.
Kleine school van klei

Wist u dat...
…het heel goed gaat met de verkoop van onze
kaarten van waterhyacinthen, die gemaakt worden
bij Kick Building in Kisumu.
… er nu 4 verkooppunten zijn waar de kaarten
worden aangeboden. Te weten: De Wereldwinkel te
Huissen, Opvallend Goed te Gennep, Kapsalon Jos
van de Heuvel te Beers, Yoga Bindu te Langenboom.
… de kaarten ook verkocht worden op Goede
Doelenmarkten.

Kaarten Kick

… de kaarten ook rechtstreekst te bestellen zijn. U kan alle beschikbare kaarten bekijken
op kicktrading.org. Onder ‘downloads’ kunt u de catalogus van 2016 bekijken en direct uw
bestelling doorgeven aan Yvonne Derks.
… we de kosten van de kaarten zo laag mogelijk proberen te houden. Vrijwilligers die van- en
naar Kenia reizen nemen de kaarten persoonlijk mee. Hierdoor is de levertijd onbekend.
… de basisschool ’t Stikske te Langenboom al vele jaren wordt bezocht door de stichting.
Sinds kort corresponderen de kinderen uit groep 8 met kinderen van de Sunflower Academy
in Kenia. De kinderen maken over en weer mooie tekeningen en brieven in het Engels.
Tijdens de Vormselviering wordt deze activiteit bezegeld met een financiële bijdrage,
met dit jaar als bedrag: €397,54.
… basisschool De Zevensprong te Cuijk op woensdag 8 juni een Lentemarkt hield
met dit jaar het goede doel: onze Stichting. Voorafgaand werden alle kinderen geïnformeerd
over de activiteiten hier en in Kisumu.
… er tot nu toe al 5 laptops zijn binnengekomen. Onze studenten in Kisumu zijn er erg blij mee.

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: stichtingklaartjederks@kpnmail.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

