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Nieuws van het bestuur
De donkere dagen voor kerst zijn
aangebroken. In de lange avonden is
er tijd genoeg om terug te blikken op
het afgelopen jaar. Voor Stichting
Klaartje Derks is het een jaar geweest
vol beweging.
Zo heeft het bestuur afscheid genomen
van Marion, die zich jarenlang actief heeft
ingezet om de werkzaamheden in Kisumu
gaande te houden. Yvonne heeft besloten
toch nog een actieve rol te willen in het
bestuur en doet zij vooral de dingen die
haar energie opleveren. De stichting realiseerde zich afgelopen jaar dat er meer
direct contact met Kenia nodig was, om
onder andere goed in te kunnen gaan op
de lokale vraag naar ontwikkelingshulp. In
Kenia is een actieve locale Counsil samengesteld, die van start is gegaan met onder

andere het ontwikkelen van contracten
voor studenten en het beoordelen van
aanvragen voor projecten op haalbaarheid
en effectiviteit. Daarnaast proberen de 10
studenten hun steentje bij te dragen, door
op hun vrije momenten te helpen met vrijwilligerswerk voor Stichting Klaartje
Derks. Helaas baart de onrust in Kenia ons
zorgen. We worden hierin ontzettend
gesteund door Jessica en Richard die vanuit Kisumu alles goed in de gaten houden
en exact weten wat er speelt. In Nederland heeft er tegelijkertijd een frisse wind
door de stichting gewaaid. Zo is de
samenwerking met andere stichtingen
aangehaald, en zijn er verschillende aanpassingen gedaan op gebied van communicatie en zichtbaarheid. Maar heb
belangrijkste en meest hartverwarmende
is dat ook jullie zijn erg actief geweest. Er

zijn nog nooit zoveel gerecyclede kaarten
uit Kisumu verkocht en verstuurd als in
2017. En dan hebben we nog niet gesproken over alle initiatieven die de aandacht
vestigden op deze stichting, en waarmee
weer prachtige bedragen opgehaald zijn
om de werkzaamheden in Kenia voort te
zetten. En hoe leuk is het om te zien dat er
brieven tussen basisschoolleerlingen in
Nederland en Kenia worden uitgewisseld.
Als ik tijdens die lange donkere avonden
met een warme, dampende kop thee
terug denk aan 2017, begin ik te glimlachen. Ik voel me trots dat ik kan concluderen dat het is gelukt onze krachten te
bundelen, zelfs over een afstand van
6374 kilometer.
Namens het bestuur,
Eefje Bekker

Nieuws uit Nederland
Samen kom je verder….
Een mooi Afrikaans/Keniaans gezegde is:
‘If you want to go fast, go alone, If you
want to go far, go together’. Ofwel: Alleen
ga je sneller, maar samen kom je verder.
Dit gezegde mailde Jessica ons, toen we
op zoek waren naar een pakkende tekst
voor ons ‘visitekaartje’ in Kisumu.
Wij zijn er trots op, dat we ook dit afgelopen jaar samen weer een stukje verder zijn
gekomen op weg naar een betere toekomst. Een ander Afrikaans/ Congolees
gezegde is: ‘Wat we willen is geen voedsel, kleding of andere hulp. Wat wij willen
is vrede, zodat we voor onszelf kunnen
zorgen.’
Wij hopen van harte, dat we in het
komende jaar er samen weer voor gaan
om deze wereld een beetje mooier te
maken.

Mijn bronnen zullen opdrogen
In de laatste bestuursvergadering d.d. 11
november j.l. bij Toon in Uden, vertelde hij
dat hij in december afscheid neemt als pastor van de parochies in St. Hubert, Wilbertoord en tot slot op 31 december ook in
Langenboom.’ En daarmee zullen ook mijn
bronnen opdrogen’, aldus Toon. Eigenlijk
zou je hem de aanstichter van onze Stichting kunnen noemen, omdat hij tijdens de
afscheidsviering van Klaartje op 27 oktober
2000 alle aanwezigen uitnodigde vooral
veel te doneren in de collectebus…
En nu in januari 2018 met pensioen en
dat mag ook wel eens als je net je 84ste
verjaardag hebt gevierd. Niet meer meerdere uitvaarten per week, niet meer twee
tot drie diensten in ieder weekend, niet
meer een agenda vol met vele pastorale
activiteiten.

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

Maar wel meer tijd voor andere zaken,
lezen, wandelen, fietsen en zich bekommeren om zoveel mensen, die hem lief
zijn en die altijd bij hem terecht kunnen.
Wij gunnen hem van harte een mooie
tijd. Voor ons is en blijft hij onze grootste
inspiratiebron, die nooit zal opdrogen.

Nieuws uit Kenia
Nieuwe leden Counsil
Paul Othim
Ik ben een Keniaanse burger die ik Kisumu
woont. Ik voel me bevoorrecht lid te zijn
van het lokale bestuur, de Counsil, van
Stichting Klaartje Derks. Ik ben een
gemeenschapsleider, een kartrekker en ik
mobiliseer mensen in mijn gemeenschap
voor meer dan 25 jaar. Ik ben bereid om de
vrijwilligers en het bestuur bij te staan met
mijn ervaring binnen de lokale gemeenschap, om Stichting Klaartje Derks in staat
te stellen de gestelde doelen te bereiken.

Paul

Beryl Ogutu
Ik ben een arts van beroep en ik heb de
stichting eerder bijgestaan met Medical
Camps. Ik ben blij onderdeel te zijn van
de Counsil van Stichting Klaartje Derks,
en hoop samen tot verbetering te kunnen
komen.

Beryl

Verkiezingen
De afgelopen zomer en herfst stonden
in Kenia in het teken van de verkiezingen. De verdeeldheid in Kenia bleek
groot. Kisumu is meerdere malen in het
nieuws geweest vanwege de enorme
chaos na de uitslagen van beide verkiezingen. 8 augustus 2017 werd Kenyatta

uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Het Keniaanse Hooggerechtshof
heeft de uitslag van de presidentsverkiezingen ongeldig verklaard. 26 oktober
2017 werd er opnieuw gestemd, en
werd Kenyatta opnieuw winnaar van de
presidentsverkiezingen, nadat Odinga,
de in Kisumu geliefde oppositieleider

zich terug trok en zich niet verkiesbaar
stelde. Inmiddels lijkt de rust weer te
zijn terug gekeerd en pakt iedereen de
draad weer op na de chaos van afgelopen maanden. De straten lijken weer
veiliger te worden, waardoor de werkzaamheden voor de stichting weer hervat kunnen worden.

Rapporten
Onze studenten zijn aan het genieten
van hun welverdiende vakantie halverwege het schooljaar. En natuurlijk kwa-

men zij ook thuis met hun rapporten. We
kunnen heel trots zijn op wat onze kanjers bereikt hebben het afgelopen half
jaar. Hier en daar wordt er natuurlijk ook

gepuberd en blijkt het best lastig om de
focus op school te houden. Gelukkig
weet Richard de studenten goed te motiveren.

Rapport Brighton

Rapport Hellen

Rapport Rashid

Studenten

Studenten
Gordon helpt mee
Bij een check van de bibliotheek op Kisatiru Primary School werd een ander probleem gesignaleerd: jiggers! Richard en

Gorden, een van onze studenten, hebben
direct actie ondernomen en hebben de
kinderen geholpen hun voeten jiggervrij
te krijgen. In januari 2018 zal er nog een

bezoek gepland worden om te controleren hoe het met de gezondheid van de
kinderen gaat.

Gordon helpt mee

Zadock op schoolreis
‘This is a short report of the school tour to
the coastal region. We are doing great
despite the political pressure being experience at the moment here in Kenya. On
the educational trip to Mombasa we visi-

ted various parts of coastal Kenya. We
visited various counties including Mombasa, Kwale, Kilifi among others. The
experience was awesome, thanks to the
Klara Foundation. I would like to thank
the Klara Foundation for the contributi-

Zadock op schoolreis

ons and financial support that helps us
continue in our mission and to assist in
our community. The generous support of
individuals like you makes it possible for
me to exist and to make the community a
great place to live.’ - Zadock

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
contactgegevens onderaan deze
nieuwsbrief voor meer informatie.

Heri za Krismas,
Heri ya Mwaka.
Fijne feestdagen en een
gelukkig Nieuwjaar.
Asanteni Sana Asanteni Sana
Dank jullie allemaal voor
weer zo’n geweldig jaar 2017

Financiën
Claudette Cuppen uit Cuijk, accountant
bij Deloitte, heeft de administratie over
2016 ontvangen en heeft een officiële
jaarrekening over 2016 opgesteld en
goedgekeurd. Zij heeft op 3 november jl.
een samenstellingsverklaring afgegeven.
Dat boekjaar werd afgesloten met een
totale bijdrage van de sponsors van ruim
€ 22.000,00, terwijl er iets meer dan
€ 20.000,00 werd besteed in Kenya.
Ondertussen loopt 2017 weer aardig op
z’n eind. In november van dit jaar was
er al ruim € 16.000,00 binnengekomen,
terwijl de drukke decembermaand nog
moet komen. In Kisumu werd door onze
vrijwilligers over dezelfde periode ook
€ 16.000,00 besteed. Alle bestedingen
worden vanuit Kenya maandelijks
verantwoord en er worden ook tere controle afschriften van de speciale
bankrekening naar Beers gestuurd. Zoals
bekend wordt het meeste uitgegeven
aan de kosten voor de studenten. Onder
deze kosten vallen: kosten voor het internaat, schoolgeld, boeken, kleding, en verzorgingsartikelen. Uiteraard zijn de financiële stukken door ieder op te vragen ter
inzage.

Corjanne - Eefje - Theo Toon - Jacques - Yvonne

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

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.

