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Stichting

Nieuws van het bestuur
Op zaterdag 10 november jl. heeft het
bestuur deelgenomen aan de presentatie
van de (wetenschappelijke) onderzoeksresultaten van de Particuliere Initiatieven
(PI’s) in ontwikkelingslanden. Ook onze
Stichting doet mee aan dit promotieonderzoek van Sara Kinsbergen aan de
Radboud Universiteit te Nijmegen.
We waren hiervoor te gast in Lux te
Nijmegen. En we waren niet de enige:
49 organisaties (PI’s) zijn betrokken bij
het onderzoek, werkzaam in de landen
Kenya en Indonesië. Volgens de onderzoekster, die alle organisaties in Nederland en in de betrokken ontwikkelings-
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landen heeft bezocht, zijn PI’s niet te
vergelijken met de professionele ontwikkelingsorganisaties. Denk hierbij aan:
het aantal medewerkers, beschikbare
budget, aantal vrijwilligers die de kern
van het werk uitvoeren, het type ondersteuning, enz. Wel zit er overlap in de
landen en de thema’s waar beide groepen werkzaam zijn. Door professionals
worden PI’s ook wel als amateurs
gezien, maar uit het onderzoek blijkt dat
veel PI’s heel professioneel te werk gaan:
“zij maken doordachte strategische
plannen, denken na over de lange termijn” aldus Sara Kinsbergen.

Al met al zijn we als bestuur ook daarom
zeer tevreden over het afgelopen jaar.
We zijn toekomstgericht bezig en mede
dankzij onze topvrijwilligers is er in
Kisumu e.o. heel veel goed werk verricht. Ook de eerste maanden van 2013
is er hard gewerkt aan de diverse
projecten. Maar daarover meer in deze
Nieuwsbrief.
Kortom, er is nog zoveel goeds te doen
daar in Kisumu en zolang zoveel mensen ons steunen, gaan wij ermee door,
in het licht van Klaartje.
Corjanne – Marion – Toon – Theo –
Jacques – Yvonne – Linda.

De financiële stand van zaken
Een nieuwe mijlpaal
Het was in november 2001, dat Jacques
samen met Saskia (zus van Klaartje) naar
Kisumu zijn gegaan om daar m.m.v.
Chotu Pabari op de lokale Prime Bank
een rekening te openen. De eerste storting bedroeg vijf duizend gulden. Met
een pak Kenya-shillings op zak werd er
heel zakelijk gekozen voor die bank, die
de meeste rente gaf. Nu, begin 2013
kunnen we met heel veel trots constateren, dat er in al die jaren een totaalbedrag is binnengekomen van bijna
€ 400.000,- :nog net niet, maar dat gaan
we zeker halen, wie weet deze maand …

Dit betekent dat er jaarlijks gemiddeld iets
meer dan €30.000,- is binnengekomen.
In 2012 was er ruim € 22.000,- aan
inkomsten en is er in Kisumu € 24.600,besteed. Het tekort werd uit de reserves
bijgelegd.
Chotu Pabari houdt in Kisumu nog steeds
de boekhouding bij, waarvan een volledig overzicht naar Beers wordt gestuurd
ter controle. Hieruit blijkt ook dat er in
2012 vooral aandacht is besteed aan
de bouw van bibliotheken bij de diverse
scholen, het onderhouden van onze 12
studenten, ontworming en wondver-

zorging, medical camps, bomenplant
en tal van kleinere projecten m.b.t. weduwgroepen, bezoek aan kinderen in
jeugdgevangenis, dovenschool enz. Onze
vrijwilligers doen hiervan verslag elders in
deze Nieuwsbrief.
Toon Verbruggen zal weer gevraagd
worden om als onafhankelijke en externe
deskundige de boekhouding vanuit
Kenya en hier te controleren.
Trouwens: alle financiële stukken liggen
voor iedereen ter inzage.
Dank jullie allemaal…Asante Sana
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Onze vrijwilligers aan het woord
De kippenvelmomenten van
Annemarie en Eefje
( okt.-nov.-dec. 2012)

Hakuna matata
Het was erg bijzonder om eens een kijkje
te nemen in het Keniaanse dagelijkse
leven. Het kennis maken met een andere
cultuur is interessant, maar het blijkt niet
gemakkelijk de cultuur te begrijpen. ’Hoe
maken wij onze keuzes? Waarom maken
anderen een hele andere keuze? Wat is
goed, en wat is fout? Hoe zouden we ons
leven indelen om gelukkig te worden?’
Dit zijn voorbeelden van vragen die wij,
als rasechte kaaskoppen, met hele andere antwoorden zullen beantwoorden dan
de Kenianen dat zouden doen. En dat is
interessant! De volgende vraag rijst dan
op: ‘Welke ervaringen en kennis kunnen
we meenemen uit Kenia om ons leven te
verrijken?’ Wel dat is het volgende: Tijd is
rekbaar, hakuna matata en Pole pole!

Eefje loopt halve marathon

Kippenvelmoment
Met deze Keniaanse levenslessen, die ons
in de eerste week al overduidelijk waren,
trokken we de buitenwijken en het plannenland rondom Kisumu in om de basisschoolkinderen te ontwormen. Wat een
kippenvelmoment, wanneer een overvolle klas van misschien wel 50 of meer
kinderen ons welkom heetten. Na wat
gegiechel en gesmoes werd de ontwormingstablet dan toch echt ingenomen.
Want ondanks dat die gekke blanke
mensen met onbekende pillen komen,
snappen de kinderen echt wel dat het
voor hun eigen gezondheid is.

Kenia, het land van de ontelbare snelheidsdrempels, van mensen die liever
een telefoonkaart kopen dan eten op
tafel hebben, van tjitjaks op het plafond.
Het land van de strijd tegen HIV en AIDS,
tuberculose en allerlei andere ziekten
die in ons land vrijwel onder controle
zijn. Het land waar weeskinderen in de
riolen leven, mishandeld en vernederd
worden. Waar kinderen voor de onmogelijke keuze staan, vermoord worden of
moorden.
Maar gelukkig ook het land van mensen
die het fijn vinden in de sloppen te leven,
want er is altijd wat te zien en te kletsen.
Het land van lekker buiten spelen en trots
zijn op de stam waar je vandaan komt.
Het land van de enorme gastvrije mensen
en natuurlijk van de familie Pabari, die
zich met geweldig veel overgave inzet
voor de mensen die het minder hebben
in hun omgeving.

In de rij voor het ontwormen

Naast het ontwormen, hebben wij ook
wat wondzorg op ons genomen. Rijen
dik stonden de schoolkinderen te wachten op een beetje extra aandacht en
natuurlijk een welverdiende sticker wanneer ze zich stoer hielden. En dat deden
ze allemaal: óf Kenianen ervaren geen
pijn, óf deze kinderen zijn echt stoer! Wij
denken het tweede, het stickerboek is in
elk geval leeg!

Eefje en Anne-marie aan het werk bij
wondverzorging

Bibliotheek
In de tussentijd werd er een prachtige bibliotheek gebouwd bij één van de basisscholen. In eerste instantie leek de bouw
en samenwerking voorspoedig te verlopen, maar helaas stagneerde het aandeel
van de basisschool. Na wat extra uitstel is
alles toch goed gekomen, en kunnen de
kinderen gebruik maken van gedoneerde
boekjes in een prachtig gebouw.
Ook hebben wij ons ingezet om twee
medische kampen te organiseren. Wij
kunnen met trots mededelen dat ongeveer 700 mensen succesvol zijn behandeld door een dokter en farmaceut.
Samenvattend kunnen we alleen maar
zeggen dat we een geweldige en nuttige
tijd hebben gehad in Kenia. Mede door
de lieve zorgen van onze Keniaanse papa
en mama: Chotu en Nejla Pabari!

Linda: even voorstellen:
Ik ben Linda Reijs, 36 jaar, en woon
samen met Harm en onze drie kinderen
in Beers. Van mijn vierde tot mijn achttiende waren Klaartje en ik onafscheidelijk. Samen naar de kleuterschool,
samen naar de basisschool, samen naar
de brugklas (natuurlijk naast elkaar) en
tegelijkertijd ons diploma op zak. Via Facebook en de Nieuwsbrief bleef ik altijd

keurig op de hoogte over de Stichting
Klaartje Derks. Maar sinds december
2012 maak ik deel uit van het bestuur
van de Stichting. Met een achtergrond
in de journalistiek – en de drukte van
een jong gezin – zal ik me vooral richten
op het behulpzaam zijn bij samenstellen
van de nieuwsbrieven en het ondersteunen van andere tekstuele uitingen.

Linda en Klaartje

Eerste keer Kisumu voor Marian Willems
Het bezoek heeft diepe indruk
gemaakt
Afgelopen zomer werd ik, Marian Willems, gevraagd om vrijwilligerswerk te
doen in Kisumu. Dat leek me machtig
interessant. Natuurlijk moest het thuisfront dit ook goedkeuren, en moest ik
een en ander regelen met mijn werkgever. Gelukkig heeft iedereen me de

Met Marja voedselpakketten uitdelen

ruimte gegeven om een geweldige ervaring op te doen. Op mijn werk bij de
EMTE supermarkt heb ik nog een inzamelingsactie van lege flessen gehouden.
Deze actie heeft € 225 opgebracht.
Een ervaring rijker
Op 4 januari was het zover. Op naar
Kisumu. Na een warm ontvangst van
Chotu en Nejla Pabari, konden we aan
de slag. Want we hadden een druk programma voor de vier weken dat ik er
was samen met Marja van Dijk, die overigens twee maanden daar werkte.
Voedselpakketten kopen voor weduwes,
17.000 kinderen ontwormen, scholen,
weeshuizen en een jeugdgevangenis
bezoeken…
Ik heb zóveel gezien en gedaan, het

Volleybal met meisjes van de
jeugdgevangenis

heeft diepe indruk op mij gemaakt. De
maand is omgevlogen. Het was een hele
ervaring. In de toekomst wil ik zeker
nog een keer terug, want het is daar zo
nodig.

Renata Moi krijgt een rolstoel voor Boniface en zij schrijft:
Dag Marja, dank voor je berichtje...
Ik ben sinds een paar dagen terug uit
Kenia en begin langzaamaan weer te
wennen aan alles. De rolstoel is een overweldigend succes geworden! Boniface
lag dagen in zijn bed of op de bank en
behalve zijn eten en een schone luier was
er weinig leven in zijn dag. Hoe anders is
dat nu! Vanaf het moment dat hij in zijn
rolstoel zit met mijn stoere hardloop-pet
op en de paraplu die ik had meegenomen aan de zijkant gemonteerd, verdringen de andere kindjes zich om hem
heen. Hij reageert daar weer op door het

maken van geluiden en zijn ogen gaan
wijd open. Zijn vaste nanny begeleidt
hem dagelijks twee maal over het terrein
en hij zit in de middag bij de andere kindjes in het prieel, opdat hij hen kan zien
spelen.
Hij heeft zelfs een keer gelachen!
De allereerste keer!!
Ik stuur je een paar foto’s...
Geweldig bedankt; jullie stichting heeft
het verschil gemaakt!!
Lieve groet, Renata
Boniface in de rolstoel

Hij heeft zelfs een keer gelachen! De allereerste keer!!
Aan groep 8 van de basisschool ’t Stekske uit Langenboom
Afgelopen maandag 4 februari zijn we
naar de dovenschool in Ebukuya geweest, om het vriendenboek dat jullie
gemaakt hebben te verdelen onder de
kinderen op deze school.
Er zitten 9 kinderen in deze klas, van
ongeveer de zelfde leeftijd als jullie. De
juf van deze klas moest alles met gebarentaal duidelijk maken wat we kwamen doen. Ze vonden het heel leuk,
en bedankten ons, maar ze bedankten
ook jullie in gebaren taal.

De kinderen zouden ook weer een
brief schrijven voor jullie. Dat hebben
ze ook gedaan en we nemen de brieven mee terug naar Nederland naar
jullie school in Langenboom. We hebben wat foto’s maar ze zijn een beetje
donker. We sturen ze toch maar mee.
Heel veel groetjes vanuit Kisumu,
Bart & Marja van Dijk

In de Dovenschool Ebukuya

Wat wetenswaardigheden

Stoelen voor een bibliotheek + interieur + gevel

De vrienden van de Stichting
We zijn bezig een mailgroep te maken van
betrokken mensen bij de Stichting. Dan
kunnen we indien nodig ook tussentijds
informatie toesturen. 160 mailadressen
hebben we tot nu toe, waarvan er zo’n 50
niet (meer) kloppen. Dus geef even door
als je per mail informatie wil ontvangen:
stichtingklaartjederks@vodafonevast.nl.
Ook zitten we op facebook: Stichting
Klaartje Derks voor Kisumu en een hele
nieuwe site gaat in april de lucht in, met
dank aan Maarten Hagenaars (man van
Corjanne) en Thijs Derks.
Nu ook kaarten uit Kisumu te koop
Sinds 2005 maken vier enthousiaste
dames uit Beers e.o. met groot succes
kaarten voor de verkoop. Onze vrijwilligers
hebben in Kisumu op de lokale markt en
bij een weduwgroep (Orongo widows)
mooie zelfgemaakte kaarten gekocht,
die een ieder hier nu ook kan kopen. De
hele opbrengst gaat weer terug naar de
betrokken projecten. Kosten: 2 euro per
kaart of bij afname van 5 kaarten de zesde
gratis. Voor meer info bel of mail ons.

Al 8 bibliotheekjes gebouwd in
Kisumu e.o.
De bouw en inrichting van bibliotheken,
het merendeel naast scholen, is de afgelopen jaren een van de speerpunten van
beleid geweest. Eind vorig jaar is de achtste bibliotheek open gegaan. Er staan nu
bibliotheken in de volgende plaatsen:
Kisumu, Sinyolo, Havuviya, Kandaria, Kisatiru, Igunga, Ivona en de laatste in Viyalo.
Actie hier voor heel veel boeken
t.b.v. de biebs daar………
Het bestuur is voornemens om vanuit
Nederland dit jaar duizenden engelstalige
boeken via Read to Grow naar Kisumu
te sturen. Dat gaat lukken, nu nog een
(goedkope) oplossing om de boeken daar
te krijgen! Wie dat weet, mag het
zeggen!!!

Sponsoring van 12 studenten
Nu Kevin Ochieng (business administration) en Alice Otieno (informatie-technicologie) zijn afgestudeerd en nadat Emily
en Festus ermee zijn gestopt, sponsoren
we op dit moment nog 12 studenten.
Eefje en Annemarie hebben hen allemaal
opgezocht. Zij doen het erg goed, zijn
zeer gemotiveerd en zij hebben maar een
doel: iets maken van het leven.
Zaddock Ochieng, 16 jaar Ramad Hanhassan, 16 jaar, Gordon Ochieng, 17
jaar Isaac Otieno Odero, 19 jaar, Eric
Obhiambo Kabvor, 19 jaar, Nelson Mandela 15 jaar, Ann Yogha, 17 jaar, Helen
Yogha,16 jaar, Jack Elijah Yogha, 17 jaar,
Claude Kolongo 17 jaar, Geoffrey en
Brian Omondi .
Onze studenten

Wandelen voor Kisumu
Bij voldoende belangstelling willen
we meedoen aan de 4- Daagse van
Nijmegen in juli en wie zin heeft om
namens de Stichting mee te lopen
kan zich bij ons aanmelden.

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.
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Bank 1171.65.956 t.n.v. Stichting Klaartje Derks te Beers
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