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The Klara Foundation
Nieuws van het bestuur
Op 14 april kwam het voltallige bestuur bij elkaar. Dat wil zeggen, volgens de
Coronaregels, online dus. Wat mij betreft is en blijft het wennen om elkaar zo
te ontmoeten. Niks lekker bijkletsen, de waan van de dag samen doornemen,
iets lekkers bij de koffie. Ieder in z’n eigen bubbel, maar beter zo dan helemaal
geen contact.
Maar ik realiseer me ook des te meer,
hoe bevoorrecht we zijn om in zorgstaat
als Nederland te leven. Op dit moment
zijn we hier bijna allemaal gevaccineerd,
we hebben allemaal een mening over het
beleid m.b.t. Corona en dat mag ook,
want we leven in een democratie. De miljarden vliegen over de toonbank om onze
economie in stand te houden, we hebben
de terrassen, uitjes, vakanties enz. enorm
gemist en halen dat nu ruimschoots in.
Hoe staat dit allemaal in schril contrast
met het leven in met name Kisumu…
Laten we hopen dat deze pandemie, die
iedereen over de hele wereld heeft getroffen ook iets goeds oplevert. Het besef, dat
we met elkaar verbonden zijn en dat we
alleen een toekomst hebben als we goed
zorgen voor elkaar en onze aarde.
Als bestuur bereid zich nu voor op een
goede afronding van onze Stichting, eind
van dit jaar. We hebben in de 20 jaar dat
we in Kisumu actief zijn veel expertise
opgebouwd. Organisaties en lokale mensen, die de komende jaren hun werk kunnen blijven doen. Vanzelfsprekend zien
we nu een daling in het aantal donaties,
maar voor de komende jaren zijn er nog

Marja van Dijk en Florence Gundo in 2015

voldoende financien, om aan al onze verplichtingen te voldoen. We houden jullie
hiervan op de hoogte.
In deze een na laatste Nieuwsbrief, willen
we ook op een speciale manier terugblikken op 20 jaar Stichting Klaartje Derks
voor Kisumu. Geniet van de zomer,
de vrijheid, van elkaar, blijf ook veilig en
gezond.
Namens het bestuur, Yvonne Derks.

Jaarverslag en Beleidsplan
Het Jaarverslag van 2020 en het Beleidsplan 2020-2021 staan op de website van
de Stichting.
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Financiën
Het jaar 2020 was in meerdere
opzichten heel bijzonder. De gevolgen van de coronapandemie waren
niet alleen hier maar ook in Kenya
heel groot. Ons Kenyaanse team in
Kisumu heeft hier goed op ingespeeld.
Aan de projecten van de eigen stichting (SKD) hebben we € 26.000,00
besteed; in het corona-jaar liepen de
kosten van onze studenten grotendeels door en meerdere keren zijn er
een groot aantal voedselpakketten
rondgedeeld, omdat de lokale
markten door de pandemie gesloten
waren. Van onze sponsors hebben
we € 14.645,70 ontvangen. De verkoop hier in Nederland van o.a.
kaarten heeft € 842,50 opgebracht.
Onze stichting heeft aan het begin
van 2021 nog te besteden heeft
€ 78.549,24. Onze meerjarenraming
tot en met 2025 hoeven we op dit
moment nog niet bij te stellen;
dit betekent wel dat het eindsaldo
in 2025 iets lager zal uitvallen dan we
in 2020 dachten.

De eerste vijf maanden
van 2021
Duidelijk is te zien dat de sponsorinkomsten, zoals verwacht, verder
teruglopen. Er is in deze maanden
aan sponsorgeld € 2.123,00 binnengekomen en er is € 6.000,00 naar
Kisumu gegaan. Zoals bekend loopt
het schooljaar in Kenya van januari
tot en met december en daarom zijn
onze uitgaven aan het begin van het
jaar zo hoog. Ook werden er weer
voedselpakketten uitgedeeld, met
name aan weduwengroepen en
organiseerde ons team Jigger
projecten op diverse scholen.
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Nieuws uit Nederland
Verbondenheid voor altijd
De afgelopen maanden heb ik me
veel verdiept in- en teruggekeken naar
20 jaar Stichting Klaartje Derks voor
Kisumu. Ik wilde voor mezelf, maar
vooral voor al die mensen, die ons in
die jaren onvoorwaardelijk hebben
gesteund en gevolgd een mooie afronding bedenken, een onvergetelijke
herinnering maken.
Al gauw had ik Saskia enthousiast, die als
geen ander betrokken en verbonden is
met de Stichting, met ons, met Klaartje.
Daarnaast heeft ze er ook haar beroep
van gemaakt om ‘levens’ verhalen te
schrijven. Een Magazine, dat moest het
worden, vol met herinneringen van
20 jaar SKD. Enthousiast gingen we aan
de slag. We maakten een draaiboek, de
mensen van Inpladi in Cuijk, die al 20 jaar
onze Nieuwsbrief vormgeven wilden
meewerken….het bestuur vond het een
prima plan. Alle ingrediënten uiteindelijk
voor een mooie blijvende herinnering.
Ik ging aan de slag, Saskia zou de eind
redactie op zich nemen en een aantal
interviews hebben met bijzondere
betrokken mensen bij onze Stichting.
Gelukkig hebben we alles bewaard. Van
de eerste Nieuwsbrief in 2001, verslagen
van alle vrijwilligers, honderden foto’s,
alle financiële zaken, mappen vol van de
diverse projecten, heel veel (lieve) brieven,
bestuursverslagen, niet te tellen (financiële) acties, (ontroerende) ontmoetingen…
teveel om op te noemen, laat staan
samen te vatten in een Magazine. Ik probeerde de hoofdzaken op een rijtje te
krijgen, maakte per jaar een overzicht,

wat alleen maar meer informatie opleverde, die zeker vermeldenswaardig was,
vond ik.
En daar zat ik dan, met een schat aan
herinneringen, allemaal in mijn hoofd, er
kon niets meer bij. Meer dan ooit voelde
ik de verbondenheid van al die betrokken
mensen hier met al die mensen in
Kisumu, de band met elkaar en dat allemaal door Klaartje. Hoe trots kun je zijn
dan, maar ook kreeg ik het Spaans
benauwd… Kortom, het werd tijd om
deze gedachten te delen met Saskia en
de bestuursleden. Het resultaat hiervan:
dat blijft nog even een verrassing. Geen
Magazine, wie weet later, genoeg stof
voor een boek. En we zijn allemaal heel
tevreden met het alternatief: een mooie
herinnering aan 20 jaar Stichting Klaartje
Derks voor Kisumu. En ik, ik ben vooral
heel opgelucht en blij.
Voor deze Nieuwsbrief heb ik alvast wat
mooie gedachten, uitspraken en gedichtjes op een rijtje gezet. Geniet ervan.
Yvonne Derks. Beers, juni 2021

Door de liefde
blijven we verbonden
met elkaar
Ofwel Zomaar wat citaten,
mijmeringen, gedichtjes door de
jaren heen.

Het meeste en rijkste wat je hebt is
tijd om je handen uit de mouwen te
steken.
Kisumu, Nejla Pabari, juli 2003.

Het geheim van ons succes is
toewijding en het gevoel van
saamhorigheid, samen
verantwoordelijk zijn en daardoor
het gevoel hebben dat iets van jezelf
is. Ook liefde speelt een grote rol,
want door de liefde blijven we
verbonden met elkaar……
Kisumu, Florence Gundo, Orongo
Widows&Orphansgroup, maart 2004.

‘Do not dispair: push, pray untill
something happens’, deze tekst
hangt op de Lutheranschool voor
geestelijk gehandicapte kinderen.
We kunnen ons goed voorstellen dat
het geloof hier zo belangrijk is, het is
zo ongeveer het enige waar je echt
zeker van kunt zijn.
Kisumu, Mirjam en Lyske v.d.
Crommenacker, vrijwilligers in 2006.

‘Have it nice’
Kisumu 2006, Tobias Evans Kodongo,
onderwijzer en vrijwilliger.

‘You have to work hard to make your
dreams come true!’ , ik denk dat ik
die gedachte maar meeneem naar
Nederland.
Kisumu, Klaartje Derks, februari 2000
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Nieuws uit Kenia
Laptop voor Rashid
Geen ouders, geen huis.
Geen familie, geen thuis.
Geen liefde, geen lach.
Dat waren de kinderen die ik zag.
Een huis, soms wat kleren.
Ugi of schoolspullen om te leren.
Medische zorg en een beetje leven,
Heb ik namens Klaartje mogen
geven…
Kisumu, mei 2006 Marja van Dijk,
vrijwilligster in 2006, 2009, 2013 en 2015.

Nog dagelijks zijn we verbaasd door
de dingen die we hier in Kenya
meemaken, een prachtig land met
lieve mensen, die altijd stralen
ondanks de armoede.
Maarten en Monique, vrijwilligers in
2004.

In 2005 ga ik voor de derde keer
naar Kisumu, terug naar o.a. Esther,
een meisje met een verstandelijke
beperking, waar ik meteen een klik
mee had.
Kisumu, Marion Blom, januari 2005.

Stichting Klaartje Derks: een
bescheiden Stichting, die geen cent
voor zichzelf besteedt en dankzij de
enthousiaste steun van velen, hier en
in Kisumu, veel heeft mogen doen
voor die arme en toch zo blije
kinderen van Klaartje.
Toon van den Acker, december 2004.

Rashid Yekin is zo’n 6 jaar geleden, na
veel omzwervingen op straat, terecht
gekomen bij de Klara Foundation. Jessica
ontmoette hem bij Pandipieri, een
opvangplek voor jongeren. Hij is geboren
in Migori en heeft een tweelingzusje, die
Yvonne heet. Toen hun moeder overleed,
zijn zij opgevangen door hun grootouders. Het was voor de tweeling geen
gemakkelijk tijd. Nu gaat het goed.
Rashid is in april zelfs geslaagd op de
Mbale High School. Er is weer een toekomst voor hem. Onlangs ontving hij van
onze Richard een laptop. Een kadootje uit
Nederland, geschonken door Henny van
Veen en haar man Hans uit Cuijk. Door
Corona gaan er al anderhalf geen mensen meer naar Kenya, die spullen kunnen
meenemen. Geen nood, aldus Henny,
dan sturen we de laptop gewoon naar
Kisumu. Aangetekend, dat weer wel. En ja
hoor, na maanden kwam er een berichtje
binnen, dat de laptop was gearriveerd op
het postkantoor in Kisumu en daar kon
Richard hem komen ophalen. Eind goed,
al goed of: all’s well that ends well……

Rachid met laptop.

Situatie in Kisumu
De afgelopen maanden is Kisumu wederom in Lockdown. Door de opvlamming
van corona door de zeer besmettelijke
delta mutant gelden in Kisumu weer strikte regels. Zo is er een avondklok, zijn de
scholen dicht, is reizen moeilijker en zijn
de markten gesloten. Van de leden van de
council krijgen we verontrustende berichten. Zo beschrijven zij dat het vertrouwen
in de overheid geschaad is. Behalve dat er
maar weinig vaccins beschikbaar zijn, lijkt
het erop dat er niet eerlijk gevaccineerd
wordt. Daarnaast is het voor de meeste
inwoners niet mogelijk zich te wapenen
tegen het virus, en zich aan de voorschriften te houden. Basis hygiëne is al een

grote uitdaging. Er zijn op het moment
veel mensen met klachten die passen bij
een corona infectie.
De prijzen van levensmiddelen en diensten zijn enorm gestegen, en met de
verkiezingen in het vooruitzicht is de verwachting dat er meer onrust zal gaan
ontstaan.
Daarnaast is er de afgelopen weken sprake geweest van hevige regenval. Hierdoor
zijn delen van Kisumu overspoeld, en zijn
mensen hun woning of bedrijfje kwijt
geraakt. Door het vele water zijn er veel
muggen, en leeft Malaria ook enorm op.
Al met al maakt Kisumu zich op voor
zware tijden.

Studenten
De studenten mochten van januari tot en met maart naar school, nadat zij
3 maanden thuis waren en geen les kregen. Helaas sloten de scholen in april weer
vanwege een grote uitbraak van het coronavirus. Sindsdien zijn de studenten niet
meer naar school geweest. Alle studenten verblijven op een veilige plek, en worden
regelmatig bezocht om te zien hoe het met hen gaat.
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Nieuws uit Kenia
Jiggerproject
Ondanks dat de scholen gesloten waren zijn er in de afgelopen maanden toch ruim
100 studenten geholpen met het verwijderen van jiggers. De docenten van verschillende scholen zijn gevraagd contact te zoeken met hun studenten. Op deze manier
zijn we toch in contact kunnen komen met geïnfecteerde studenten.
Richard & Betty aan het werk.

Studenten zijn behandeld tegen jiggers.

Geiten
Tijdens het jiggerproject is er ook gekeken of de eerder geschonken geiten het
goed maken bij twee verschillende
weduwgroepen. Zoals te zien is op de
foto’s maken de geiten het goed.

De weduwgroepen zorgen goed voor hun gekregen geiten.

Overige foto’s uit het archief van Bart en Marja van Dijk.

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 2021

