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Klaartje Derks
voor Kisumu
Nieuws van het bestuur
Het afgelopen half jaar is er weer veel
gebeurd binnen stichting Klaartje Derks
voor Kisumu. In deze editie praten we
jullie in het kort bij over enkele belang
rijke ontwikkelingen. Zo staan we stil bij
het overlijden van twee belangrijke
mensen, maken we kennis met vrij
willigers Frank en Marja Wouters die naar
Kisumu zijn afgereisd en stelt Jessica
Donia zich graag voor.
Zij zal ‘het stokje’ overnemen van de
familie Pabari. Jessica zal vanaf nu regel
matig berichten posten op de site en

Facebook en in iedere nieuwsbrief kort
vertellen over wat zij, met de hulp van
vele anderen, weer heeft kunnen
bewerkstelligen in Kisumu. Ook blikken
we nog even terug op de vrijwilligersdag
die in augustus heeft plaatsgevonden
aan de Sterrenbos. En de financiën delen
we natuurlijk ook weer graag met jullie.
Veel leesplezier en namens het bestuur
fijne feestdagen en een supergoed 2014!
Linda Reijs, ook namens Yvonne, Marion,
Theo, Corjanne, Toon en Jacques.

Gezellig samenzijn op Vrijwilligersdag 2013
Augustus 2013. Een heerlijke zomerse
zaterdag. Vandaag zijn er een groot aan
tal vrijwilligers naar de Sterrenbos afge
reisd om weer bij te praten. Over de
stichting. Over elkaar. Gewoon een
gezellig samenzijn met mensen die zich
graag inzetten voor de stichting Klaartje
Derks voor Kisumu.
Onder het genot van een lekker hapje,
waarvoor speciale dank voor Marijntje
van Benthum van Van Eigen Deeg
(www.vaneigendeeg.nl) en Martijn van

Van Koeverden van Van Koeverden cate
ring (www.vkcatering.nl), heeft iedereen
weer bij kunnen praten. Veelal gingen
de gesprekken over de belevenissen in
Kisumu. Maar er werden ook twee
nieuwe vrijwilligers verwelkomd: Frank
en Marja Wouters uit Cuijk (zij vertellen
elders in deze nieuwsbrief over hun bele
venissen).

(www.erikderks.nl) verzorgden een aan
tal mooie gevoelige liedjes. Over Beers,
over liefde en geluk… en ook een lied
speciaal geschreven voor Klaartje Derks.
Ontroerende woorden, die dertien jaar
na dato, nog steeds precies omschrijven
wat we toen voelden. Heel mooi gedaan!
Het was een gezellige middag. Fijn om
elkaar weer even gezien en gesproken te
hebben. Op naar een volgend samenzijn!

Lied voor Klaartje
Voor muziek was ook gezorgd. Het
muzikale duo Erik Derks en Robbie Reijs

Jan Kaak en Toon van de Akker

Robbie Reijs en Erik Derks
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‘We zijn een rijker en completer mens geworden’
gesponsord worden. De medical camps
die dagen voorbereiding eisten om alles
zo gestroomlijnd en snel te laten verlo
pen zodat we zeker 300 tot 400 mensen
kunnen helpen. Tot het opzetten van
maandverbandprojecten en het beden
ken van welk materiaal het meest
geschikt is voor langdurig gebruik en
waardoor nu een lokale kleermaker con
tinu werk heeft. En het controleren van
de eerder gedoneerde items als een
bibliotheek die voor andere doeleinden
werd gebruikt en daar weer gesprekken
over aangaan. De voedselpakketen die
we uitgedeeld hebben aan dankbare
ouderen. Het kaartenproject waar we in
Nederland weer
mensen blij mee kunnen maken, de aids
marathon waar we druk mee waren met
inkoop van uitdeelpakketjes en het laten
naaien van de zakjes.

Nu het einde van het jaar 2013 nadert en
wij, Frank en Marja Wouters, als laatste
vrijwilligers werkzaam zijn met de familie
Pabari, willen wij graag vertellen dat
dankzij hun wij het echte Keniaanse
leven hebben mogen leren kennen. Als
vijftigers met een brede sociale kennis
van mensen zijn we hier gekomen zon
der verwachtingen, maar wel met de wil
om én het openstellen van ons hart om
dit te mogen ervaren.
In overleg

nog een bredere kijk gekregen op alles.
Uren hebben we gefilosofeerd over
denkwijzen en inzicht. Met dit gegeven
maakt het ons een rijker en completer
mens.
Wij zijn dankbaar dat we namens
stichting Klaartje Derks zijn uitgezonden
voor drie maanden naar Kisumu. Wij
wensen Jessica kracht en wijsheid toe
voor deze verantwoordelijke taak en
danken haar en Chotu en Nejla voor hun
begeleiding en vriendschap.
Vrijwilligers Frank en Marja Wouters

Kracht en wijsheid
We hebben geleerd dat Kenianen geen
schaamte hebben om te vragen! Maar
als westerling is het niet altijd makkelijk
om hier niet boos of gefrustreerd om te
worden. Door gesprekken met de zeer
ervaren mr. en mrs. Pabari hebben we

Werkzaamheden
Dankbaar voor alles wat er op ons pad
kwam. Van dagelijks ontwormen van
zeker 25.000 kinderen. De lange auto
trips naar de bush om daar hulp te bie
den voor weduweprojecten. Het kennis
maken van de boys die door de stichting

Stichting & Stagiaires
deze dames, als vanuit ons als bestuur
en vanuit Kenia.

Annemarie en Eefje, twee vrijwilligers
die in 2012 voor de stichting actief zijn
geweest, hebben de periode in Kenia
ingezet om tijdens hun vrijwilligerswerk
een stage opdracht voor hun HBOopleiding verpleegkunde te doen. Dat
hebben ze bijvoorbeeld gedaan door
verslagen te maken van het werk wat ze
voor de stichting hebben gedaan. Dit is
ontzettend goed bevallen, zowel vanuit

Ideale combinatie
Voor ons als bestuur aanleiding om
contact te leggen met de school van
Annemarie en Eefje en met andere HBOinstellingen. Zo hebben wij als stichting
ontzettend gemotiveerde en vaak
medisch geschoolde vrijwilligers, en

bieden we direct een stageplek aan. Ide
ale combinatie! Uiteraard is het contact
tussen de vrijwilligers, de stichting en de
school erg belangrijk om er samen voor
te zorgen dat de vrijwilligers een fantas
tische en veilige tijd hebben, het werk
wat ze doen nuttig is en ze het tegelijker
tijd kunnen inzetten als stageperiode.
Corjanne Hageraats.

Gastles op basisschool
8 november zijn wij, Marja en Marian,
naar het Stekske in Langenboom geweest
voor een gastles voor de kinderen die
het vormsel doen en hun klasgenoten
van groep 8, om wat te vertellen over de
Stichting Klaartje Derks. Tijdens het ver
tonen van verschillende foto’s hebben we
over de projecten verteld die de stichting
allemaal doet in Kisumu. De kinderen
waren erg enthousiast en stelden veel
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vragen. Marian Willems praat ons graag
even bij.
Vriendenboek en spaarpotje
Aan het einde van de les heeft de vormsel
commissie een spaarpot in de klas gezet
waar de kinderen geld in konden doen
voor de kinderen in Kisumu en hebben we
gevraagd of zij een vriendenboek wilden
maken of een brief wilden schrijven.

23 november deden de kinderen hun
vormsel en gingen we naar de kerk in
Langenboom om de brieven en het
spaarpotje op te halen. De rugzak met
het vriendenboek en de donaties van de
kinderen en van de collecte hebben we in
ontvangst mogen nemen. Een totaal
bedrag van €140.87 euro. We willen
iedereen daarvoor bedanken.

Jambo!
Even voorstellen: Jessica Donia
Als nieuwste lid van het Klara Foundation
team, is mij gevraagd mezelf voor te
stellen.
Ik ben Jessica Donia. Ik ben zojuist 27 jaar
geworden en ik ben in Nederland afgestu
deerd als leerkracht met specialisatie voor
Speciaal Onderwijs. In januari 2011 ben ik
voor het eerst naar Kenia, Kisumu gegaan
om vrijwilligerswerk te doen. Ik heb 6
maanden bij een gastgezin in de sloppen
wijk Nyalenda gewoond en meegewerkt
op een school. Ik hielp de leerkrachten
met remedial teaching en lesopbouw.
Ook heb ik vaak samengewerkt met de
lokale counselors en diverse ouderge
sprekken en voorlichtingen gegeven.
Tijdens deze
6 maanden
gebeurde er iets
waarvan ik altijd
had geroepen
dat het mij nooit zou overkomen...; ik werd
verliefd. Richard was mijn collega en buur
man en dankzij zijn oudere broer die al
12 jaar in Nederland woont, werden wij
(meer dan alleen) goede vrienden. Na bijna
een jaar heen en weer reizen en nadat we
zowel Nederland als Kenia goed hadden
leren kennen, besloten we om onze toe
komst in Kenia op te bouwen.

optie dan doordeweeks op mijn werk te
verblijven en alleen in het weekend naar
Kisumu te komen. Na zoveel maanden
zonder elkaar geleefd te hebben, waren
we blij dat we ons eindelijk in hetzelfde
land bevonden, maar elkaar meer zien en
spreken konden we nog steeds niet. Ik
zocht verder naar werk in Kisumu en
leerde in het najaar van 2012 Annemarie

basisbehoeften; voedsel, onderdak, kle
ding en gezondheidszorg. Ik geloof dat
de Kenianen zich prima zelf kunnen ont
wikkelen en een succesvol bestaan op
kunnen bouwen, mits zij voldoende over
de juiste basisbehoeften beschikken.
Voorrecht
Tot november 2013 hebben wij samen
in ons mooie huis vlakbij Kisumu Airport
gewoond. Helaas bleek na bijna 3 jaar
toch dat we teveel verschillen en dat het
beter was om als vrienden verder te gaan.
Gelukkig kunnen we nog steeds goed
samenwerken en vinden we het ook leuk
om dingen samen te doen en te onder
nemen voor de Stichting en de vrijwilligers/
studenten. Richard werkt nu als chauffeur,
elektriciën en
probeert waar
mogelijk mij en
het team bij te
staan in ons werk.
Ik geniet van de mooie dingen die ik
iedere dag weer mag zien en meemaken.
Vaak voelt het niet eens als werk, maar
meer als vakantie. Ik zou dan ook nog
echt niet weg willen uit Kenia! Ik zie het
ook als voorrecht dat ik mensen vanuit
Nederland in dit beeldschone maar soms
droevige land mag rondleiden en bege
leiden. Het is zo mooi om te zien met
welke lessen en waardevolle ervaringen
de mensen weer naar huis gaan! Ik nodig
iedereen uit om met eigen ogen en handen
te ervaren wat de stichting hier allemaal
doet en in stand houdt. Tenslotte ben je
nooit te oud om te leren en te ervaren! ;)
Karibu Sana!

‘De stichting wil vooral samenwerken en stimuleren,
niet overnemen of opdringen’

Ondersteunen
In oktober 2012 ben ik naar Kenia ver
trokken en kon ik aan de slag bij Mago,
ook een project opgezet door Nederlan
ders. Omdat Mago bijna een uur rijden
vanaf Kisumu is, was er geen andere

en Eefje kennen. Zij werkten als vrijwilli
gers voor de stichting Klaartje Derks en
brachten mij in contact met meneer en
mevrouw Pabari en uiteindelijk ook het
Nederlandse bestuur. Tijdens een ont
moeting met het bestuur in Nederland
bleken zowel mijn verwachtingen als die
van het bestuur goed bij elkaar te pas
sen. Ik vind het mooi dat de stichting
vooral wil samenwerken en wil stimule
ren, niet overnemen of opdringen. Wij
zullen hier als team voornamelijk probe
ren om de oudere generatie te onder
steunen en de jonge generatie te stimu
leren voor een positieve ontwikkeling. In
mijn ogen gaat het dan vooral om de

Stichting werkt mee aan World Aids Marathon en Childrenswalk
Ook in Kisumu werd weer aandacht
besteed aan de bewustwording voor het
hiv-virus en de ziekte aids. “Een prachtig
initiatief waar wij als stichting heel graag
aan mee willen blijven werken!”, aldus
Jessica Donia.
Op 1 december was het Wereld Aids Dag.
Een internationale dag waarop er overal
in de wereld aandacht wordt besteed aan
het hiv-virus en de ziekte aids. Onder lei
ding van de organisatie van SWAP (Safe
Water and Aids Project) hebben wij,
Stichting Klaartje Derks, dit jaar weer

mee mogen werken aan de World Aids
Marathon (WAM) en de ‘Childrenswalk’.

Ons team

Childrenswalk
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De financiële stand van zaken
Begin 2013 konden we met trots consta
teren, dat er in al die jaren een totaalbedrag
is binnengekomen van bijna € 400,000,-.
Nog net niet toen, maar nu, begin decem
ber 2013 zijn we nog trotser, want we zijn
dat magische bedrag alweer lang voorbij
en staat de totaalteller op ruim € 423.000,-.
Het is en blijft toch wonderlijk dat in al
die jaren gemiddeld per jaar meer dan
€ 32.500,- op de rekening van de stich
ting is binnengekomen. Wij zij al onze
donateurs veel dank verschuldigd.
In 2013 werd tot november bijna
€ 27.000,- besteed in Kisumu e.o. Dit
vanwege meer en extra activiteiten,
omdat er dit jaar veel Nederlandse vrijwil
ligers (6) voor de stichting actief zijn/
waren. Bovendien is de Nederlandse
Jessica Donia, die in Kisumu woont, op
ons pad gekomen. Op het juiste moment
ook. Zij werkt vanaf 1 augustus 2013
samen met de Pabari’s en onze vrijwilli
gers. Zij zal per januari 2014 de taken
van de Pabari’s gaan overnemen. Echter

we blijven verbonden met onze goede
vrienden Chotu en Nejla Pabari. Zij zullen
als onze Ambassadeurs in Kisumu e.o.
De Klara Foundation ondersteunen.
Meer hierover elders in deze Nieuwsbrief.
ANBI-status
Onze stichting is door de belastingdienst
aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling), hetgeen betekent
In Memoriam Toon Verbruggen
In augustus j.l. heeft Toon Verbruggen
als onafhankelijk en externe deskun
dige de boekhouding vanuit Kenya en
hier nog gecontroleerd. We hebben
hem 10 jaar geleden hiervoor gevraagd
en elk jaar heeft hij hier op de Sterren
bos alle betrokken paperassen nageke
ken en goed bevonden. Maar helaas,
Toon is niet meer in ons midden, op 28
oktober is hij op 78-jarige leeftijd over
leden. Toon had een grote belangstel
ling voor het werk van de stichting. Hij

dat de stichting geen belasting betaalt en
tevens dat de donateurs hun bijdragen
als gift kunnen aftrekken bij de belasting
aangifte. Per 1 januari 2014 worden de
regels voor de ANBI’s strenger. Ook wij
zijn verplicht, om de Anbi-status te
behouden, een aantal onderwerpen op
de site van de stichting te vermelden.
Voor ons is die financiële verantwoording
altijd al vanzelfsprekend geweest.
zette altijd graag zijn paraaf in alle saldioverzichten. Kenmerkend was hierbij
zijn uitspraak: ‘ Ik beoordeel niet alleen
de rechtmatigheid, maar ook en vooral
de doelmatigheid van de uitgaven,
want het is geld van de sponsors.’ Wij
zullen Toon altijd blijven gedenken en
we zullen hem missen. Wij denken ook
aan zijn vrouw Riet, zijn drie zonen en
hun gezinnen, die hem nog veel meer
zullen missen. Namens alle betrokken
mensen bij de Stichting, hier en in
Kisumu: Bedankt Toon. Asante Sana.

Stichting naar Goede Doelenmarkt Boxmeer
Stichting Klaartje Derks is op woensdag
2 april 2014 vertegenwoordigd op de
goede doelenmarkt van het Elzendaal
college in Boxmeer. Als onderdeel van het
vak Persoonlijke Ontwikkeling organi
seren de brugklassen volgend voorjaard
voor de tweede maal een goede doelen
markt als maatschappelijke stage. Elke
klas zal een lokaal goed doel op informa
tieve en ludieke wijze presenteren.

Op deze manier helpen zij lokale initiatie
ven meer onder de aandacht te brengen
van een groter publiek (leerlingen,
familieleden en andere geïnteresseer
den). In de maand december gaan alle
brugklassers als kerstactie in Boxmeer en
omgeving geld inzamelen voor de
prijzenpot van de goede doelenmarkt.

Gegarandeerd geldbedrag
Elk deelnemend goed doel wint (anders
dan de voorgaande editie) gegarandeerd
een geldbedrag. De hoogte van dit
bedrag wordt bepaald door het aantal
stemmen dat het doel krijgt van de
bezoekers op de markt. In onze volgende
nieuwsbrief laten we uiteraard weten
hoe de markt is verlopen!

‘Jan blijft een bron van inspiratie’
Eind oktober ontvingen wij het trieste
bericht dat Jan Gort was overleden. Jan
was betrokken in meerdere stichtingen
die goed werk verrichten in Kenia. Zo
hielp hij ook een paar keer Stichting
Klaartje Derks voor Kisumu met het ver
schepen van spullen richting Kenia. Jan
was ziek, en heeft snel van het leven
afscheid moeten nemen.
“Wij, Annemarie en Eefje (vrijwilligsters
in het najaar van 2012), hebben Jan ont
moet bij de Pabari’s. Jan, en een aantal
andere Nederlandse mannen, verbleven
daar op de compound om in één maand
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tijd een hospice te bouwen. Na een peri
ode van kei hard werken was de opening
een emotionele dag voor Jan, maar ook
zeker een kroon op het werk.
Ervaring
Jan had al aardig wat ervaring met vrij
willigerswerk in Kenia. Hij vertelde altijd
wel weer een leuk, spannend of sterk
verhaal uit een van zijn reizen. Zo nam hij
ons mee op pad naar een project wat hij
samen met een andere stichting had
opgezet in Mago.
Jan was trots op de resultaten die hij met
zijn vrijwilligerswerk had behaald. Jan

zorgde goed voor een ander, maar hij
zorgde ook goed voor zichzelf. Wij herin
neren Jan met zijn Friese sokken, met een
peuk in zijn ene hand en een biertje in
zijn andere hand. Lachend, hard wer
kend en vol goede moed. Wij houden
Jan in onze gedachten, want hij is en
blijft een bron van inspiratie.”

Jan Gort (2e van links)

Koop een (kerst)kaartje voor Klaartje!
Begin 2005 zijn wij - Fien, Annie, Fien en
Jeanne - enthousiast begonnen met een
kaartenmaakgroep onder de naam: Een
Kaartje voor Klaartje. We verzamelen
gebruikte kaarten en toveren die om in
nieuwe exemplaren. Vele kopers weten
ons inmiddels te vinden thuis en op
hobby- en kerstmarkten. Omdat het
bijna kerst is, zijn we al enkele maanden
bezig om voldoende voorraad te hebben.
Fijn gevoel
Het geeft een goed gevoel dat we iedere
keer weer een fijn bedrag kunnen over
maken op de rekening van de Stichting
Klaartje Derks voor Kisumu. Deze stich
ting is erg transparant naar de vrienden
voor Klaartje over wat er met uw en ons

geld gebeurd. Daar doen we het mooie
werk voor! We hopen alle vier daar nog
wat jaartjes mee door te kunnen gaan.
Bestellen of ophalen
Geïnteresseerd in onze kaarten? Wij zijn te
vinden op de kerstmarkten in Cuijk, Haps
en Vianen. Of via onze verkooppunten:
• Fien Barten, Kaneelstraat 114, Cuijk
0485-801246;
• Annie Schelbergen, Cuijkseweg 15,
Haps 0485-318332;
• Fien Toonen, Heikamp 8, Vianen
0485-314850;
• Jeanne Linders, Jan van Daalstraat 9,
Beers 0485-313465.
Mailen kan ook naar:
thlinders@home.nl

Als uw geld is overgemaakt op
giro 64 26 270 t.a.v. Th Linders,
J.v. Daalstraat 9 5437 AX Beers o.v.v.
aantal kaarten. ( 1 euro per kaart en 3
euro verzendkosten per 20 kaarten)
worden de kaarten z.s.m. toegestuurd.
Tevens wensen wij u allen Prettige Kerst
dagen en een gelukkig gezond 2014.
Heel hartelijk dank voor uw bestelling in
2013. Hopelijk mogen/kunnen wij in
2014 u ook weer van dienst zijn.

Van waterhyacint tot… (kerst)kaart
Jonge mensen verdienen hun geld
met plantafval
In een kleine achterstraat van Kibuye,
één van de grootste markten van Afrika,
bevindt zich Kick Building. In dit gebouw
en buiten in de kleine werkplaats werken
zo’n 28 mensen aan een bijzonder pro
ject. Van planten, oud papier, oud metaal
en draden uit koelkasten maken deze
mensen de meest prachtige souvenirs
voor de verkoop. Een sfeerverslag van
Jessica Donia.
Één van de mannen die in de werkplaats
bezig zijn met het papier bewerken,
vraagt hoe hij ons kan helpen. Nadat wij
hem vertellen dat we erg nieuwsgierig
zijn naar het proces van oude spullen
recyclen in prachtige souvenirs, begint hij
enthousiast te vertellen.
De kaarten worden gemaakt van

gerecycled papier en waterhyacint. Deze
komt veel voor in het Victoriameer.
Vanuit de Kagera, een Rwandese rivier,
was hij komen binnendrijven. De oor
spronkelijk Zuid- Amerikaanse plant, die
een eeuw geleden als sierplant naar
Afrika kwam, bleek zich razendsnel te
vermeerderen. De zaden zijn bijzonder
sterk en blijven jarenlang actief.
Van soep naar envelop
De mensen van Kick Building zijn hier bij
zonder blij mee. Eerst wordt het papier
gemaakt met water en terwijl dit papje
warm wordt gehouden op het vuur,
wordt er regelmatig in geroerd. Onder
tussen worden grote aantallen water
hyacint omgetoverd tot een magische
soep om alle harde stengels en stukjes
zacht te maken. Als het papier voldoende
gestampt is, wordt het samengevoegd

met de waterhyacint soep en wordt deze
grote mix goed geroerd. Hierna wordt
het mengsel gezeefd tot grote vellen en
als deze opdrogen, zijn het grote en
prachtig gekleurde vellen! De vellen wor
den gebruikt om kaarten van te maken,
enveloppen en andere papiermaterialen.
In deze werkplaats maken ze het papier, in
de andere werkplaats worden van oud
metaal, plastic en koperdraad de mooiste
creaties voor op de kaarten gemaakt.
Compleet met het kleine winkeltje waar ze
de spulletjes verkopen, is het een zeer bij
zonder project. Het is mooi om te zien hoe
zoveel jonge mensen geld weten te verdie
nen met zoiets simpels als kaarten maken
van plantafval en gerecyclede producten.
Deze kaarten zijn ook in Nederland te
koop. Voor meer info: zie hiervoor onze
site, bellen en/of mailen kan ook.
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Pabari’s bedankt, ASANTENI SANA:
Een impressie van 13 jaar charity-work voor de Klara Foundation.

‘Never a dull moment in Africa’
( Mr./Mrs. P. februari 2008)

Mr. And Mrs. P.

‘De situatie is hier
nu beter, maar er is
nog geen vrede en rust in
onze harten…’
(Mrs.P. tijdens de rellen in mei 2008)

Zonder de bezielende leiding van Chotu en
Nejla Pabari al die jaren in Kisumu e.o.
waren we nooit gekomen waar we nu zijn.
Dankzij hen leeft Klaartje voort in al die
mooie projecten. Dankzij hen is The Klara
Foundation ook daar op de kaart gezet.
Asanteni Sana - Asanteni Sana.
Daarom zijn wij er trots op, dat zij onze
ambassadeurs willen zijn, zodat de band
blijft bestaan, die zo nodig is om op een
goede manier wat hulp te bieden.

‘Mrs.P. gaat stug door met
bedelen om geld bij de rijke
Indiers in Kisumu en geeft
hier en daar stapelbedden
en matrassen weg of koopt
Ugimixpap. Het blijft dweilen
met de kraan open, alle hulp
blijft welkom…’

Ladies in action

‘Het meeste en rijkste
wat je hebt is tijd
om je handen uit de
mouwen te steken’
(Mrs.P. juli 2003)

(Klaartje, februari 2000)

HERI za KRISMAS, HERI ya MWAKA
Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Asanteni Sana  Asanteni Sana
Dank jullie allemaal heel veel voor weer zo’n geweldig jaar: 2013.
En zolang zoveel mensen ons steunen, gaan wij ermee door, in het licht van Klaartje…

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
Email: stichtingklaartjederks@vodafonevast.nl, Telefoon: (0485) 31 65 06
Bank 1171.65.956 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.
vormgeving: Inpladi
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Voor meer informatie: www.stichtingklaartjederks.nl

