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Nieuws van het bestuur
Er is niets leuker dan met kinderen
van een jaar of 12 in discussie gaan
over leeftijdgenoten in dat verre land
Kenya bij de plaats Kisumu aan het
Victoriameer op de evenaar. Stof
genoeg om samen over te praten,
temeer als er van die kinderen uit
Ebusakamy (dorpje bij Kisumu) ook
nog brieven zijn, gericht aan hun
leeftijdgenootjes uit Langenboom
(Long Tree!) Dan wens je alle volwassenen over de hele wereld toe, wat
kinderen elkaar vanzelfsprekend
toewensen: vrede, geluk en een lang
en goed leven…
2016, op de valreep van alweer een bijzonder jaar voor onze Stichting. Wat
feiten op een rijtje: Het bestuur is 4 maal
bij elkaar geweest om de stand van zaken
door te nemen. We kunnen weer concluderen dat we, na zoveel jaren ervaring
ook, nog steeds op de goede weg zitten:
Hier in Nederland een klein bestuur, die
weten waar ze over praten, omdat ze b.v.
zelf in Kisumu zijn geweest. Daarnaast
een goede taakverdeling en een transparante manier van werken. Daar in
Kisumu onze coördinator Jessica Donia,
die onder andere de financiën beheert en

maandelijks verslag uitbrengt over de
lopende projecten. En dan Richard Wuod
Achar, onze vrijwilliger ‘in het veld’, die
tenminste 3 dagen in de week in de weer
is ten behoeve van onze studenten, op de
diverse scholen het voedsel-en Jiggerproject uitvoert, enzovoort. Ook is er
voor en na elke bestuursbijeenkomst
skypecontact met Jessica. En niet te
vergeten: onze “SKD-app”, wat een
geweldige uitvinding… Wel jammer, dat
we in 2016 geen vrijwilligers/stagiaires
in Kisumu hebben gehad, mede veroorzaakt door het negatieve reisadvies voor
Kenya. We hopen van harte dat in 2017
mensen weer wat vertrouwen krijgen in
elkaar, in het goede, in de vrede.

Post uit Kenia

Wij wensen iedereen,
die ons ook dit jaar weer gesteund
heeft op welke manier dan ook,
alle goeds en vrede toe.
ER IS ZOVEEL GOEDS TE DOEN…
Marion – Eefje – Corjanne –
Theo – Toon – Jacques – Yvonne
Post uit Nederland

Sponsor nieuwsbrief gezocht
Stichting Klaartje Derks voor Kisumu
vindt het belangrijk om inzichtelijk te
maken waar het gedoneerde geld in
Kisumu terecht komt. Middels de
nieuwsbrief houden we jullie graag op de

hoogte. Om de kosten in Nederland voor
de stichting zo laag mogelijk te houden
zijn we opzoek naar een sponsor voor de
nieuwsbrief. We streven ernaar 2x per
jaar een nieuwsbrief te versturen. Gemid-

deld kost het uitbrengen van een nieuwsbrief € 400,-. Mocht u interesse hebben,
nodigen we u uit om contact op te
nemen via stichtingklaartjederks@kpnmail.nl of telefonisch op 0485-316506

Financiën
Na zoveel jaren zijn we er trots op
dat we nog steeds ons doel kunnen
nastreven, zoals we dat in onze statuten hebben omschreven in februari
2002 : - De Stichting Klaartje Derks
voor Kisumu is een kleinschalig goed
doel, die streeft naar het ondersteunen van projecten in Kisumu e.o. in
Kenya, in het bijzonder t.b.v. (aids)
weeskinderen.
De eigen inbreng/verantwoordelijkheid
van de lokale mensen staat hierbij centraal. De gedachte aan Klaartje is en blijft
de drijfveer. Haar werk en haar denkbeelden blijven onlosmakelijk verbonden met
het werk van de Stichting. De Stichting
houdt zelf geen acties om geld binnen te
krijgen. Zolang er sponsors zijn kan zij dit
mooie werk voortzetten.

weer spontaan worden gehouden zoals :
De Goede Doelen Markt van het Elzendaalcollege te Boxmeer, De Lentemarkt
van Basisschool De Zevensprong in Cuijk,
De vormelingen van basisschool
’t Stekske en Muziek in de Kerk te
Langenboom, opbrengst ongeveer:
€ 1500,-. Daarnaast waren er weer een
aantal persoonlijke acties zoals sponsorlopers/ verkopers voor ons goede doel.
De kaartverkoop mag dit jaar wel
spectaculair worden genoemd. Naast de
mooie kaarten van Een Kaartje voor
Klaartje, zijn ook de kaarten uit Kisumu
enorm populair. Goed voor samen meer
dan € 2000,-. En uiteraard onze vaste
groep donateurs, ruim 100, die zorgen
voor een stabiele basis, waardoor wij de
komende jaren nog steeds dat mooie
werk kunnen voortzetten.

De teller van de bijdragen voor 2016
stond begin december al weer op
€ 16.000,- . Deze inkomsten zijn verkregen door een aantal acties, die er elk jaar

In Kisumu is er in 2016 tot nu toe zo’n
€ 18.000,- uitgegeven aan de diverse
projecten. De grootste kostenpost is nog
steeds het sponsoren van de studenten.

De afspraak is dat we 10 jonge mensen
de kans geven om een studie te volgen.
De kosten hiervoor bedragen gemiddeld
€ 1200,- per persoon per jaar (studie en
kosten van levensonderhoud). Tweemaal
per jaar ontvangen wij een rapport van
alle studenten. Daarnaast zijn er afspraken met scholen voor voedsel-, ontwormings-, en jiggersproject. Onze centrale
contactpersoon Jessica stuurt al het werk
aan en beheert de financiën. Richard
doet bijna al het uitvoerende werk,
soms bijgestaan door lokale helpers. Zij
ontvangen maandelijks een onkosten
vergoeding van € 150,- en Richard, die
veel en ver moet reizen nog een
kilometervergoeding. Maandelijks wordt
hierover een kostenoverzicht gestuurd.
Graag verwijzen wij naar onze website:
www.stichtingklaartjederks.nl Daarop
is o.a. het rapport te vinden inzake jaarstukken 2015. Met dank aan Claudette
Cuppen uit Cuijk, werkzaam bij Deloitte
Accountancy&Advies B.V.

Nieuws uit Kenia
Jiggers
De afgelopen maanden is Richard, samen
met Ann bezig geweest met Jiggerprojecten (het verwijderen van parasieten uit de
voeten) op verschillende scholen. Zo is
Richard bij de Butiti Primary School en de
Mago Primary School geweest om Jiggers

te behandelen. Bij het terugkeren naar de
scholen blijkt dat het aantal kinderen met
geïnfecteerde voeten erg teruggedrongen
is. Richard blijft de behandelde kinderen
volgen om te zien of de behandeling
effectief is geweest.

Mago Primary School

Butiti Primary School

Richard verwijdert Jiggers

Chamasilihi Primary School

Nieuws uit Kenia
Afscheid Joseph
Begin juli heeft de stichting kennis
genomen van het overlijden van
onze student Joseph Owino Ohdiambo. Na sectie op het lichaam van
Joseph bleek dat hij is gestorven aan
een voedselvergiftiging.
In de dagen na het overlijden van
Joseph werd duidelijk dat Joseph een
gezin had, Hij was getrouwd met
Vivian, die hij in 2012 leerde kennen,
en laat haar met hun 3-jarige zoontje
Brighton achter.

Joseph

Joseph profileerde zich als een
ijverige student op zijn opleiding
Computerwetenschappen aan de
Universiteit van Maseno in Kisumu.
Wij hebben Joseph gekend als een
energieke, enthousiaste en ambitieuze jongeman met veel doorzettingsvermogen. Omdat zijn werk en
zijn resultaten op school en in zijn
omgeving opvielen, kon hij al snel
aan de slag met een bijbaan als ICT
expert. Met het geld dat hij verdiende probeerde hij kleine beetjes
te sparen om zijn familie te ondersteunen. Joseph droomde ervan een
eigen internetcafé te openen.
Het afscheid van Joseph werd druk
bezocht. Naast zijn familieleden,
waren ook het management van de
universiteit, klas- en studiegenoten,
alle leden van de kerk waar Joseph
erg actief een bijdrage leverde,
vrienden en onze sponsorstudenten
aanwezig.
Het afscheid was enorm verdrietig,
maar allen spraken fijne woorden
over Joseph, deze hardwerkende
vrolijke jongeman.

Sunflower Academy Food Program
De Sunflower Academy heeft in samenwerking met Stichting Klaartje Derks
een voedselprogramma opgezet, waardoor hun leerlingen nu dagelijks een
voedzame maaltijd van school krijgen.
Dit verbetert de schoolresultaten, en een
goedlopend voedselprogramma zorgt
voor toename van populariteit van de
school. In het begin heeft de stichting
geïnvesteerd in het opzetten van dit
project. Naar mate het project verder
vorderde en het succesvol bleek heeft
Richard geprobeerd de school meer zelfvoorzienend te maken, zodat het voedselproject in de toekomst ook zonder de
hulp van de stichting voortgezet kan
worden. Inmiddels is het contract met
Stichting Klaartje Derks verlopen, wat
betekent dat de Sunflower Academy
weer op eigen benen staat en gaat
proberen het voedselprogramma zelfstandig voort te zetten.

Akili Girls School
Stichting Klaartje Derks kreeg onlangs een
verzoek om financiële ondersteuning te
bieden aan de Akili Girls School in
Obambo. De Akili Girls School in Obambo
(ongeveer 25 kilometer vanuit Kisumu)
is opgericht door verschillende mensen die
in de Obunga sloppenwijk in Kisumu
opgegroeid zijn. De school startte als een
bibliotheek waar de kinderen uit de buurt
naar toe konden. Zo konden de kinderen
leren lezen en hadden ze toegang tot
informatie. Inmiddels is de bibliotheek uitgegroeid tot een school waar 27 meiden
les krijgen. Sommige van hen wonen
intern, omdat zij van ver komen, en anderen verblijven bij hun familie. Deze school
heeft het leven van de meiden positief veranderd, daar er geen andere school in de

Dames bereiden een maaltijd op school

Richard helpt mee eten uit te delen.

buurt was. De school wordt gesponsord
door verschillende groepen mensen.
Helaas hebben zij te weinig inkomsten om
hun leerkrachten te kunnen betalen.
Stichting Klaartje Derks heeft de school
gevraagd een officieel verzoek in te dienen, waarin de school nader omschrijft
wat zij nodig hebben, zodat onze stichting
een goede afweging kan maken of het de
school wel of niet financieel gaat ondersteunen en in welke vorm dat dan zal zijn.

Slaapzaal
Akili Girls
School

Jessica in
overleg met
de Akili Girls
School

Studenten
Al jaren sponsort Stichting Klaartje
Derks 10 studenten met hun opleiding, om jongeren een eerlijke kans
te geven. Zo worden hun schoolkosten vergoed, en krijgen zij bijvoorbeeld een tweedehands laptop
in bruikleen. In eerste instantie waren
al deze jongeren (AIDS)weeskinderen.
Later zijn er ook studenten in aanmerking gekomen voor sponsoring
vanwege bijvoorbeeld talent en de
armoede waarin zij opgroeiden.

lands when they brought me to Daisy
Special Needs School for my Primary
Education. Later on, I followed Secondary
Education and all this thanks to the foundation. And not forgetting my monthly
basic upkeep. My hobbies are playing
football, watching movies and making
new friends. I also like traveling for it
makes me understand the different kind
of people in my country. Right now, I am
very happy with the way the Foundation
has been taking great care of us by
providing us with a place to stay so that

Gordon and I can learn how to live independently and responsibly at the power
ﬂats. Right now, I have the opportunity of
being at the Great Lakes University of
Kisumu where I am pursuing my career
course in Tourism and Hospitality. I truly
appreciate your support for I have rediscovered my lost glory in life, I am now
looking forward to accomplish my dream
of being a useful member of the society
and to the entire nation too. Thanks for all
the support I get and may the lord God
bless the work of the Foundation.

Omdat een aantal van de studenten vorig
jaar zijn afgestudeerd, en we helaas
afscheid hebben moeten nemen van één
van onze studenten, zijn er een aantal
sponsorplekken vrijgekomen. Jessica en
Richard zullen zich de komende maanden bezighouden met het selecteren van
geschikte jongeren voor het sponsorprogramma.

Zadock

Zadock Ochieng is een van onze studenten, en wordt sinds 2008 gesponsord
door Stichting Klaartje Derks.
Zadock stelt zich graag aan u voor:
My name is Zadock Ochieng. I am 20
years old and want to take this chance to
appreciate the entire Klara Foundation
board for the support they have been
giving me since 2008. Truly, the Klara
Foundation has changed my life in very
many different ways. Klara Foundation
took me back to school through Mama
Pabari and Mama Lic from the Nether-

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

