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Nieuws van het bestuur
Vandaag 22 juni zou het weleens
35 graden kunnen worden hier in
Beers. Een goed moment om binnen
aan het werk te gaan voor De Stichting
en in m’n gedachten naar Kisumu te
gaan. Elke inspanning buiten lijkt
bijna onmogelijk, de zon kan ook een
beetje overdrijven met z’n kracht en
hoe goed kan ik me nu voorstellen
dat ze daar in Kenya op de evenaar
zo slim zijn om langzamer en daardoor relaxer te leven in die hitte.
Vorig jaar kondigde ik aan, dat ik wel wat
minder actief wilde zijn en zelfs wilde
stoppen op bestuurlijk nivo. Maar ja, ik
kan het toch niet laten. Gezien het vertrek van Marion Blom uit het bestuur blijf

Marion stopt als bestuurslid
In 2003 ben ik voor de 1e keer, als vrijwilliger, naar Kisumu Kenia geweest. Vanaf
augustus 2004 ben ik bestuurslid van de
Stichting Klaartje Derks. Nu, 01-05-2017
geef ik het stokje over. 13 jaar heb ik me
met hart en ziel ingezet voor Kisumu.
Ik heb dit met veel energie en interesse
gedaan.
In die 13 jaar ben ik een 4-tal keren afgereisd naar Kenia, voor de stichting, om
daar te werken. Ik heb mooie mensen
ontmoet, o.a. Nejla en Chotu Pabari, de
toenmalig coördinatoren van de stichting. Esther, een meisje met een verstandelijke beperking, waar ik een bijzondere
klik mee had. Tobias, die vaak mee ging
“het veld” in. Andere vrijwilligers, o.a.
Lori Blackburn uit New York, te veel om
hier op te noemen. Op pad, regelmatig
de slums in, ziekenhuizen, afdelingen
met moeders en baby’s maakten diepe
indruk. Markten afstruinen om T-shirts

ik mijn functie als voorzitter vervullen
voorlopig. Ik doe dat overigens graag en
onze jonge ervaringsdeskundigen Corjanne en Eefje hebben allang bewezen
heel wat taken prima te kunnen vervullen. Volgens de statuten van de Stichting
moet een bestuur tenminste uit 3 personen bestaan. Per juli 2017 hebben we
5 bestuursleden: Voorzitter: Yvonne
Derks. Secretaris: Eefje Bekker, Penningmeester: Theo Lucassen. Leden: Corjanne
Hageraats en Jacques Derks. Volgens de
Kamer van Koophandel hebben Yvonne,
Eefje en Theo een gezamenlijke bevoegdheid. Gezien de ontwikkelingen, ook in
Kisumu, hebben we onszelf tot 2018 de
tijd gegeven om samen met onze vrijwilligers in Kisumu aangepaste beleidslijnen

uit te zetten. Die worden beetje bij beetje
al zichtbaar: Jessica en Richard hebben
een groepje mensen geformeerd, dat
eenmaal per maand bij elkaar komt om
samen concrete plannen te ontwikkelen
en uit te voeren. Studenten, door ons
gefinancierd, worden ingezet bij activiteiten. Een goede ontwikkeling, die wij
graag stimuleren, want per slot van rekening zullen de lokale mensen zelf het heft
in handen moeten nemen, zelf werken
aan de opbouw van hun leven en dat van
hun naaste omgeving/ stad/land. En
zolang wij kunnen, zullen we ze daarvoor
de kans geven.

te kopen voor
Marion
de kinderen. Op
rapportbespreking op school,
samen met
“onze leerlingen” die financieel gesteund worden door de stichting.
Niet te vergeten de Animal Clinic, die we
met z’n vieren, Jan, Bart, Marja en ik,
samen met de lokale bevolking en dierenartsen, opgezet hebben. De hele dag
werden er veel koeien, honden, katten
en enkele varkens gezien en behandeld.
In Beers met het bestuur beslissingen
nemen, met andere vrijwilligers naar
scholen etc. om over ons werk voor de
stichting te praten.

Ik blijf betrokken bij de stichting en zal
zeker af en toe op de koffie gaan bij
Jacques en Yvonne op de Sterrenbos.
Groet, Marion

Jan en mijn interesse in reizen en culturen
is altijd gebleven en daardoor hebben we
al veel van de wereld gezien.

Namens het bestuur,
Yvonne Derks

Wij bedanken Marion voor haar inzet
voor Stichting Klaartje Derks. Wij wensen
Marion plezier en succes toe in de toekomst.
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 contact
gegevens onderaan deze nieuwsbrief
voor meer informatie.

Nieuws uit Kenia
Lokaal team
In Kisumu heeft zich een team gevormd
van 4 betrokken en enthousiaste mensen, die het bestuur zullen adviseren in
welke werkzaamheden en projecten er
uitgevoerd kunnen worden in en om
Kisumu. Ieder maakt gebruik van eigen
kennis en kunde om de behoeften van de
lokale bevolking in kaart te brengen. Het
team zal maandelijks bij elkaar komen
om te brainstormen over de hulpvragen
waarin Stichting Klaartje Derks mogelijk

Brighton

ondersteuning kan bieden. Daarnaast zal
het team de projecten ten uitvoering
brengen en coördineren onder leiding
van Jessica. Het team bestaat uit de
volgende personen:
Paul – Sociaal werker, Jessica – Coördinator, Beryl – Arts, Richard – Vaste vrijwilliger

vlnr Paul. Jessica, Beryl, Richard

Jessica en Richard vormen al een aantal
jaar een hecht team voor Stichting
Klaartje Derks. Ook Beryl is al langer bij

Het verhaal van Brighton
Vorig jaar overleed zeer plotseling aan voedselvergiftiging onze
briljante student ICT aan de Maseno Universiteit Joseph Owino
Ohdiambo. Hij bleek zijn vrouw Vivian en zoontje Brighton van
3 jaar achter te laten. Richard heeft hen na het overlijden opgezocht en ze bleken in goede gezondheid te zijn, maar geen enkel
toekomstperspectief te hebben zonder de steun van Joseph.
Dankzij onze financiële steun kan Brighton nu naar de kleuterklas van St. Luke’s ECDE&amp; Primary School in Manyatta.
En hij doet het goed. In zijn 1 ste rapport stond o.a. met grote
letters: Brighton is such a gentle boy, polite and respectful.

Voor altijd 23 jaar…
Op 29 juni 1977 werd Klaartje geboren. 40 jaar zou zij geworden zijn. Het is moeilijk voor te stellen hoe ze nu zou zijn geweest en wat ze met haar leven tot nu toe
gedaan zou hebben. Vaak hebben we gezegd dat ze in haar korte leven al zoveel
gedaan en gehaald had, alsof haar bestemming toen al vaststond. Ik heb me de
laatste jaren vaak verwonderd afgevraagd wat het begrip tijd eigenlijk betekent.
Verleden tijd, de tijd nu en de toekomstige tijd. Het ontstaan van tijd en hoeveel tijd
is ons mensen nog gegeven op deze planeet aarde!!
Met monnik en zenmeester Willigis Jager hoop ik van harte dat Het leven nooit eindigt.
Hij zegt in zijn gelijknamige boek: “Het belangrijkste wat ik te zeggen heb: Wij hebben
het ouderlijk huis nooit verlaten. Ook toen we elders waren, waren we thuis. Wat we in
wezen zijn is tijdloos en in dit tijdloze bestaan zullen we terugkeren.”  Yvonne Derks
Digitale nieuwsbrief
Ook wij gaan mee in de tijd: vanaf nu gaan we zoveel mogelijk mensen de nieuwsbrief digitaal sturen. Mocht u deze Nieuwsbrief nog per post ontvangen en wilt u
hem liever digitaal, geef dat door aan: eefje.stichtingklaartjederks@gmail.com

www.stichtingklaartjederks.nl

Stichting Klaartje Derks betrokken als
een van de artsen die huisartsenzorg
biedt tijdens de medische kampen die al
een aantal jaren door de stichting georganiseerd worden rondom Kisumu.

Financiën
Het gaat nog steeds heel goed met de
financiën van onze stichting. Nog steeds
wordt er gemiddeld meer dan vijfmaal
per week geld gestort op de bankrekening. In de eerste zes maanden van dit
jaar is er al weer ruim € 11.000,00 binnengekomen. Maandelijks wordt het
saldo van de bankrekening, die in Kenya
wordt gebruikt, door ons aangevuld en
er is inmiddels € 10.000,00 gestort op
deze rekening. Jessica Donia stuurt
maandelijks het overzicht van alle uit
gaven en een kopie van het bankafschrift
van die mand. De meeste uitgaven
worden besteed aan de kosten, die voor
onze studenten worden gemaakt, zoals
de kosten voor lesgeld, studiemateriaal,
kosten internaat, vervoer, kleding, etc.
We zijn er trots op te kunnen melden dat
de gezamenlijke sponsoren over de gehele
periode, dat de stichting bestaat, met hun
bijdragen de grens van € 500.000,00 hebben overschreden. We zijn iedereen, die
de afgelopen 15 jaar een bijdrage heeft
geleverd, zeer erkentelijk en spreken
hierbij onze welgemeende dank uit.

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.

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.

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

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.

