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Nieuws van het bestuur
Graag nemen we jullie mee in een korte
terugblik van 2019. Want er zijn genoeg
mooie dingen om op terug te kijken.
Zo is onze studente Hellen, die we vanaf
haar derde jaar sponsoren begonnen
aan haar laatste fase van haar schoolgaande leven, universiteit. Ze studeert
inmiddels wiskunde. In 2006 heb ik haar
in Kenia ontmoet, ze was toen 5 jaar oud,
een kleuter. Wat zijn we als bestuur trots
op haar dat ze zo doorzet en nu wiskunde studeert en daarmee een perspectief
voor de toekomst heeft. Ontzettend leuk
en goed om te zien.
Ook is het leuk om te zien dat onze oud
studenten ons nu regelmatig meehelpen
met onze werkzaamheden in Kenia. Zo is
Ann, zij is afgestudeerd als verpleegster,
al regelmatig met ons medische team in
Kenia mee op pad gegaan. En Alice, ook

een oud studente, helpt in Kenia op vaste
basis mee in ons Keniaanse team. Zo
geven zij de support die ze ooit van ons
hebben mogen ontvangen weer door
aan mensen die het nu nodig hebben. De
cirkel is weer rond.
Trots zijn we ook op Iris en Iris die in de
eerste helft van 2019 als Nederlandse
studenten naar Kisumu zijn afgereisd om
hun stage bij onze stichting te volbrengen. Wat hebben ze het goed gedaan.
Onlangs hebben we onder het genot van
een lekker drankje nog eens terug geblikt
naar deze bijzondere periode. Lees verder in de nieuwsbrief hoe het met hen
gaat, een half jaar later.
Zoals Yvonne in de vorige nieuwsbrief al
aangaf, komt er vanuit de overheid in
Kenia steeds meer support en hebben ze
onze hulp op een aantal vlakken hele-

maal niet meer nodig. Dat is positief
natuurlijk! Dus alvast vooruitblikkend
op komend jaar: we zijn ons aan het
beraden op hoe we verder gaan en wat
duurzame projecten zijn waar we nog
echt een bijdrage aan Kisumu mee kunnen leveren.
Tot slot willen we jullie graag bedanken
voor alle support. Zonder jullie steun en
donaties zouden wij bijvoorbeeld onze
studenten in Kenia niet kunnen supporten. Jullie maken voor hen echt het verschil. Dank daarvoor!
Rest het ons tenslotte om iedereen hele
fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020 te wensen. Jullie horen weer van
ons in het nieuwe jaar.
Namens het bestuur van Stichting
Klaartje Derks, Corjanne Hageraats

Nieuws uit Nederland
Wist u dat:
•	Er op de Sterrenbos te Beers 50 dozen
Engelstalige boeken staan.
•	Die boeken afkomstig zijn van:
Stichting Read2Grow.
•	Deze organisatie, die ook wordt gerund
door alleen vrijwilligers, in Gemert een

loods heeft, waar boeken uit de hele
wereld worden gesorteerd en klaar
gemaakt voor projecten in ontwikkelingslanden.
•	Deze boeken binnenkort op transport
gaan naar Kenya.

Boeken

Schoolspullen
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•	Deze actie een
initiatief is van
Liesbeth van Heeswijk uit Haps, zij
verzamelt o.a. schoolspullen, kappersartikelen, tassen met voetbaltenues en
nog veel meer.
•	De Amara Foundation, ook werkzaam in
Kisumu, ook meewerkt aan deze actie.
•	Dat Carmen van Bergen uit
Langenboom, penningmeester van de
Amara Foundation in Langenboom
onze contacten met de basisschool en
kerkbestuur aldaar heeft overgenomen.
•	Dat wij daar heel blij mee zijn.
•	Dat jullie informatie kunnen vinden op
de website van de Amara Foundation,
www.amarafoundation.org
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Nieuws uit Nederland
Het verhaal van Lisa
Hoewel ikzelf niet zo van facebook ben,
levert het toch soms een mooi verhaal
op. Zo ook het verhaal van Lisa, die reageerde op onze vlaggetjes, die te koop
zijn. Zij vond ze mooi en had wel belangstelling. Ik was blij verrast weer eens van
Klaartje in Tanzania

haar te horen. Lisa Hurenkamp is samen
met Angela de Heus als eerste vrijwilliger
in februari en maart 2002 voor onze
Stichting naar Kisumu gegaan.” En ja,
jullie blijven in mijn gedachte”, aldus Lisa.
“Het blijft voor mij ook een bijzondere tijd
en ervaring in mijn leven. Mijn eerste
keer in Afrika in Tanzania in 1999, wat als
thuiskomen voor mij voelde en waar ik
ook Klaartje heb leren kennen. We waren
toen met 3 Nederlandse meisjes, Margot,
Klaartje en ik. We waren te gast bij de
organisatie Uvikiuta via de Nederlandse
vrijwilligersorganisatie SIW. Ik herinner
me Klaartjes drive om iets te kunnen
betekenen in Kisumu. En dat ik daarna
ook iets heb kunnen betekenen daar, al
was het niet veel……het was een gedenkwaardige ervaring. Haar overlijden vond
ik dan ook schokkend. Bijzonder hoe
haar missie wordt voortgezet!”
De vlaggetjes zijn naar Deventer gegaan,
waar Lisa woont en werkt. Veel dank Lisa
en: dat was wel veel wat jij alweer 17 jaar

geleden hebt gedaan in Kisumu. Weet je
nog, dat meisje van een jaar of drie, die
aids had en die met vele lotgenootjes in
Pandipieri woonde, een opvangplaats
toentertijd voor straatkinderen? Vol
bewondering en blij zit ze bij jou op
schoot en geniet van een optreden van
een zang- en dansgroep.
Yvonne Derks

Inmiddels hadden we de tactiek al aardig
onder de knie en verliep het een stuk
vlotter! ’s Middags groente, fruit en souvenirs ingeslagen op de lokale markt.
Afdingen gaat ons steeds beter af, omdat
we de lokale prijzen inmiddels weten.
Ook een hele verzameling bakjes ingeslagen. Hoewel we echt niet mogen klagen
over het ongedierte hier, worden we
vaak geteisterd door kleine mieren in de
keuken. Het is wel een goede stimulans
om alles direct op te ruimen!
Het blijft leuk om terug te lezen wat we in
Kenia beleeft hebben begin dit jaar. Deze

reis was heel bijzonder voor ons en we
hebben er zó veel gezien. Dit was een
van de eerste keren dat we met Richard
mee gingen voor het jigger project. Het
was heel bijzonder om op de school aan
te komen en zo veel blije gezichtjes te
zien! Veel kinderen hebben daar maar
weinig, maar ze zijn daar haast altijd vrolijk. Hier kunnen we in Nederland zeker
nog wat van leren. Het was ook mooi om
te zien dat later de oudere kinderen op
de school de jongere kinderen gingen
helpen met het verwijderen van de
jiggers. Dit blijft ons zeker nog lang bij.

Margot, Lisa en Klaartje op Zanzibar

Iris & Iris kijken terug
Een stukje uit onze blog:
Alweer een maand weg van het vertrouwde kikkerlandje! De tijd vliegt voorbij en we
genieten nog steeds met volle teugen hier.
Op maandag zijn we vroeg opgestaan om
samen met Richard op pad te gaan voor
de jigger projecten. We moesten een stukje rijden naar het dorpje Maragoli. Omdat
jiggers vooral voorkomen in plaatsen waar
de bodem uit rood zand bestaat. In
Kisumu worden we al vaak aangekeken,
maar in een dorpje als Maragoli zijn ze
echt geen blanken gewend. Zo’n 100 kinderen kwamen dan ook op ons afgestormd toen we de auto uitstapte bij het
schooltje. Erg overweldigend voor ons al
die belangstelling! Nadat we de spulletjes
hadden uitgestald werd er aan de leerkrachten gevraagd de kinderen met jiggers
naar ons toe te laten komen. Al gauw
stroomde de bankjes vol en na uitleg van
Richard gingen ook wij aan de gang.
Sommige voetjes zitten zo onder dat ze
helemaal vervormd zijn. Door gebrek aan
goed schoeisel en het bijgeloof dat jiggers
een vervloeking is blijft dit een groot probleem in deze gebieden. Door deze projecten willen we de gemeenschap laten zien
dat het vrij gemakkelijk te verhelpen is.
Op dinsdag gingen we naar een andere
basisschool voor het jiggerproject.
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Iris en Iris tijdens
het jiggerproject
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Financiën

The Soil Project:
Making Food Forestry grow big

Begin december 2019 was € 11.000,00 aan sponsorgeld bijgeschreven op de bankrekening van de stichting. De laatste maand van dit
jaar, de maand met als regel de meeste overschrijvingen, moet nog
verwerkt worden in onze administratie. Ondertussen is over dezelfde
periode € 18.000,00 besteed in Kenya. Er is in 2019 tot nu toe dus
€ 7.000,00 meer besteed dan er is binnengekomen, maar dat is geen
probleem, omdat onze reserve groot genoeg is om dit op te vangen.
Onze ‘verplichtingen’ met name aan de studenten kunnen we de
komende jaren zeker nakomen. In de volgende vergadering van het
bestuur van de stichting zal de financiële positie van de stichting en
het financiële beleid voor de komende jaren zeker aan de orde
komen. We houden de vinger aan de pols en blijven jullie uiteraard
informeren.
In augustus j.l. hebben we van Claudette Cuppen uit Cuijk de jaar
rekening 2018 mogen ontvangen. Claudette werkt bij Deloitte en
maakt als zodanig elk jaar een accountantsrapport voor onze Stichting.
De inhoud hiervan staat vermeld op de website van de Stichting.
En nog steeds zijn vele mensen op allerlei vlakken actief bezig met
o.a. het maken en verkopen van kaarten, vlaggetjes enz. Tot begin
december hebben zij daarmee al € 2.180,65 opgebracht.

Ofwel: Hoe ontwikkel je een Voedselbos in een
Afrikaans land. Onlangs is er een oriënterend gesprek
geweest op de Sterrenbos te Beers met twee van de
drie initiatiefnemers voor het ontwikkelen van voedselbossen in landen zoals Kenya. Twee broers: Roland en
Eric van de Lockant. Roland en Eric zijn geboren en
getogen in Beers en nu allebei werkzaam op het
gebied van duurzaamheid en waterbeheer. Roland,
vriend van onze Bram vanaf de peuterspeelzaal, is
eind 2007 voor drie maanden als vrijwilliger voor onze
Stichting naar Kisumu geweest.
Nu, na zoveel jaren, hebben de beide broers in Beers
een bosperceel (2 ha) gekocht, dat straks als voorbeeld gaat dienen voor een voedselbos. We gaan nu
samen aan de slag, maar ook met andere potentiele
partners, om te bekijken of er in Kisumu een pilot
project mogelijk is: Making Food Forestry grow big.
Hoe mooi zou dat zijn… een mooie uitdaging in ieder
geval voor het komende jaar…

Nieuws uit Kenia
Gordon is geslaagd
Eindelijk is de dag gekomen dat
Gordon officieel is geslaagd. Hij heeft
met succes de Mount Kenya
University afgerond, waar hij
Bussiness Management heeft gestudeerd de afgelopen twee en een half
jaar. Gedurende de ceremonie waren
er een hoop studenten met net zo’n
een blij gezicht als Gordon. Richard
bezocht de diploma-uitreiking
namens Stichting Klaartje Derks en is
natuurlijk erg trots op wat Gordon
heeft bereikt.

Jaarlijkse fun day voor
de studenten
De Fun Day was een
leuke dag waar oudstudenten de kans
kregen om met de
nieuwe studenten in
contact te komen.

Voor de lunch zijn we
met de
studenten een boott
ocht gaan
maken over het mo
oie
Victoriameer.

We hebben heerlijk
geluncht bij Dunga Hill
Camp terwijl we van
elkaars verhalen
genoten en bij konden
kletsen.

Poseren voor de
kerstfoto’s!
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Nieuws uit Kenia
Jaaroverzicht

Gedurende de laatste 6 maanden hebben we als Stichting Klaartje Derks verschillende scholen bezocht voor het Jiggerproject. De activiteiten hebben plaats gevonden in
de Vihiga County. Verschillende kinderen en een aantal volwassenen hebben een
behandeling ondergaan.

Hellens eerste dag op de Jomo Kenyatta
University of Agriculture and Technology.
Alle sponsorstudenten is het gelukt over
te gaan naar de volgende klas in het volgende academische jaar.

Hellen is naar de universiteit gegaan en
was enorm blij met de laptop zie zij
kreeg, waarmee ze gemakkelijker haar
studie kan behalen.

Alice, een van onze voormalige studenten vond het tijd wat terug te doen. Zij
heeft Richard geholpen met verschillende projecten. We kijken er naar uit om
meer van onze (voormalige) studenten te
betrekken bij de werkzaamheden.

Hier zien we studenten van de Ivonna
Primary School letters schrijven naar de
basisschoolkinderen in Langenboom.

Paul en Richard zijn naar verschillende
bedrijven geweest en hebben gesproken
met de managers om voor mama Ruth
een baan te zoeken, omdat mama Ruth
al de benodigde papieren heeft. We zijn
enorm blij om te kunnen mededelen dat
zij een goede baan heeft gevonden als
Main Motor Vehicle Mechanics bij
Jamboleo Engineering Garage, onderdeel
van Toyota Kenya.
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Brighton is geslaagd voor de Early Years’
Foundation en zal naar de Primary
School gaan in januari.

Op 7 december is de jaarlijkse fun day
voor alle (voormalig) studenten georganiseerd. We hebben spellen gespeeld, hebben een boottocht gemaakt en hebben
de verhalen van afgelopen jaar gedeeld
onder het genot van een heerlijke lunch.
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Nieuws uit Kenia
Terugblik 2019 door onze counsil en oud student Alice
The year has been fair enough apart from the death
of our prominent leaders to the deadly cancer. But
my peak was the month of September and October
where I got the chance to be part of the Anti Jigger
team. It’s been a beautiful experience restoring hope
in hopeless souls but there’s one case that broke my
heart. We handled a very severe case of a 12 year
old who later succumbed to these little monsters.
All in all, let me take this early opportunity to wish you and
your families a merry Christmas and happy New year.
Alice Atieno

My journey in the foundation is tremendously long and full of fond memories. I started out in 2002 with the Pabaris as “Ladies in Action”, through the years the foundation has seen growth both for the beneficiaries and the people who have had a
chance to work in the foundation. I usually tell myself the foundation has seen me
live almost my whole 9 lives from jobs, to parenthood
and to growth in every aspect of my life. This year
had me losing my dad and that taught me one thing;
that we will be remembered because of all the lives
that we have touched. Through the foundation
we have touched so many lives and still do.
From my family to yours may the New year bring
you wealth, health and Above all a peace of mind.
Happy 2020.
Beryl Ogutu

My year has been busy, trying to
help other people change their lives.
This year, I had to opportunity to
meet mama Ruth who had nothing
to do. Through her sharing she gave
me her certificates and we tried and
secured her a job. She is doing great
and is very happy with this opportunity as she is now capable of taking
care of her family. Personally, my
year has been great as my daughter
Yvonne is joining Form 1 next year
and I am looking forward to placing
her in a Secondary Boarding School.
Have a blessed New Year! 
Richard Achar

This is my family. So far, the year has been great and it’s has been
a pleasure for me to be part of the Klara Foundation Team. I love
working with the team to tackle the challenges we see here and there
and to help improve the lives of our beneficiaries.
Merry Christmas and a Happy New Year.
Paul Othim

We hebben seedballs geplant en om de uitkomst in
Kisumu ervan te verbeteren hebben we de office of
Kenya Forestry bezocht om meer te leren over de
ideale condities voor de seedballs.
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“Me I love Kisumu”
I started as a volunteer in
2013 and here we are, 6 years
later. As the year 2019
comes to an end, we tend to
reflect on the events that
shaped us, changed us and
made us grow. As a member
of the Kenyan Board of the
Klara Foundation, I am
extremely proud of the
team we have build and
created. We laugh, discuss, find solutions, raise concerns, think
open-mindedly, have heated arguments, support each other and
respect everyone’s input whenever we get together. I have appreciated and valued this team so much, it honestly doesn’t even feel like
we are working. So I would like to see a huge thank you to Paul, Beryl
and Richard. Without you, we wouldn’t have been where we are today.
Jessica Donia
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My wish for 2020...
Good health.
-Gordon

Good health.
-Philda
Good health.
-Erick

Good health.
-David

Good health.
-Sharon

Good health
& prosperity.
-Ann

To get a job.
-Zadock

To turn 8.
-Ruth
God's protection for
this team till then.
-Mama Brighton

To meet this group again.
-Richard
Good health.
-Harriet

Good health & being together.
-Caro
A prosperous year and for all the
members to work harder and improve.
-Rashid

Health & Wealth.
-Beryl

Lots of love, laughter
and happiness for all.
-Jessica

All the best for all our
benefactors and beneficiaries.
-Paul

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.
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