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Klaartje Derks
voor Kisumu
Nieuws van het bestuur
Terugkijkend op 2014 kunnen we concluderen dat het weer een bijzonder jaar
is geweest voor de Stichting. Hierbij een
overzicht van de belangrijkste activiteiten:
Het bestuur kwam driemaal bij elkaar. In
februari, april en augustus. In april was
ook Jessica Donia aanwezig, onze vaste
medewerker in Kisumu. In augustus
hebben we tevens het 12,5 jarig
bestaan gevierd. Belangrijkste
gespreksonderwerpen waren: het bijstellen van onze beleidslijnen 20141015, samen met Jessica bekijken welke
bestaande projecten haalbaar blijven en
welke nieuwe projecten gestart kunnen
worden, waarbij de lokale bevolking

betrokken is en continuïteit meer
gewaarborgd. Tussentijds heeft Jessica
een baan gevonden als leerkracht aan
de Internationale school te Kisumu. In
de praktijk betekent dit dat het meeste
uitvoerende werk met veel verve wordt
gedaan door de Kenyaan Richard, o.l.v.
Jessica, die alle financiën beheert. Eind
2014 heeft er een bestuurswisseling
plaatsgevonden, waarbij we afscheid
hebben genomen van Linda Reijs en we
Eefje Bekker welkom konden heten. Alle
leden van het bestuur zijn vele malen op
pad geweest, om informatie te geven
over ons werk in Kisumu, om acties te
ondersteunen of cheques in ontvangst

te nemen. In aanloop op 2015 is tevens
een belangrijk besluit genomen om de
taken binnen het bestuur meer te laten
uitvoeren door de jongere leden, die
daarmee ook meer een eigentijdse koers
kunnen bepalen. Zo zijn Marion Blom en
Eefje Bekker belast met P.R zaken, zoals
Facebook, de site en De Nieuwsbrief en
Corjanne Hageraats is de contactpersoon
voor stagiaires. Deze koers wordt in
2015 voortgezet. Al met al een gedenkwaardig jaar, waar we als bestuur met
trots op terugkijken. Vol vertrouwen zijn
we dan ook weer gestart op 2 januari
met de eerste bestuursvergadering bij
Corjanne in Lent.

Stichting viert 12,5 jarig bestaan
Op 3 augustus j.l. herdacht het bestuur
het 12.5 jaar bestaan van de Stichting
Klaartje Derks voor Kisumu. Het is een
zonnige dag. In een mooie ambiance,
namelijk het klooster van de Kruisheren
in Uden met als gastheer Toon van de
Akker, adviseur en erelid van de Stichting, zijn we als bestuur bijeen. Toon
draagt de Stichting een heel warm hart
toe. Het is een gezellige middag met een
hapje en een drankje, geheel verzorgd
door het klooster van de Kruisheren.
Het is ook de middag, om de afgelopen
12,5 jaar de revue te laten passeren. We
hebben als bestuur heel veel te danken
aan onze sponsors, donateurs en vrij
willigers. Dankzij onze sponsors en donateurs zijn wij in staat geweest om in de
afgelopen 12,5 jaar voor 440.000 euro
in Kisumu e.o. te besteden aan zoveel
mooie projecten. Weeshuizen, scholen,
medische hulp, individuele hulp, bibliotheken, voedselprogramma’s, bomen-

Jubileumvergadering

plant enz. Informatie hierover is te vinden in 13 jaargangen Nieuwsbrieven,
allemaal terug te lezen op onze site.
Dit alles is ook mogelijk gemaakt door
de bezielende inzet van 41 vrijwilligers in
die 12,5 jaar, die de projecten begeleidden onder leiding van Chotu en Nejla
Pabari en vanaf 2014 door Jessica Donia.

We hopen als bestuur met behulp van
vrijwilligers en leiding op locatie dit werk
nog lang te mogen doen. Dit is alleen
mogelijk als onze sponsors en donateurs
ons financieel blijven steunen. Als
bestuur van de Stichting Klaartje Derks
voor Kisumu kijken we met trots terug
op de afgelopen 12,5 jaar.
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De Financiën in 2014
Nog steeds komt er gemiddeld meer
dan vijf maal per week geld binnen
op de bankrekening van de stichting,
hetgeen betekent dat er 289 keer geld
is gestort op de rekening. Aan de inkomstenkant zien we dat de teller stopt bij
€ 19.600,00. Afgelopen jaar was het eerste volledige jaar dat Jessica Donia samen
met de Kenyaan Richard voor de stichting hebben gewerkt. Zij hebben in totaal
€ 21.000,00 uit gegeven. De grootste
kostenposten in 2014 waren de 10

gesponsorde studenten, de medical
camps op het platteland, de deworming
van de duizenden schoolkinderen op
de vele scholen in de sloppenwijken
van Kisumu, de voedselprojecten op de
scholen en de organisatiekosten. Door
de ontwikkelingen in Kenya zijn alle
kosten enorm gestegen, vooral de kosten
van het internaat, het schoolgeld en de
examengelden zijn in een paar jaar meer
dan verdubbeld. Maandelijks stuurt
Jessica een kopie van het bankafschrift

en de boekhouding voor controle
naar Beers.
De externe controle van inkomsten en
uitgaven in Nederland wordt gratis uitgevoerd door Claudette Cuppen uit Cuijk,
werkzaam bij Deloitte. We zijn al onze
sponsors veel dank verschuldigd.
Voor meer informatie over de financiele
stand van zaken verwijzen wij graag naar
onze site.

Linda Reijs neemt afscheid van het bestuur
Beste allemaal,
Eind 2014 heb ik in overleg met Yvonne
en Jacques besloten om mij terug te trekken uit het bestuur van de stichting. Het
drukke gezinsleven met drie jonge kinderen, het inmiddels weer een vaste baan
hebben voor 28 uur en mijn sociale leven
hebben mij doen besluiten om het stokje
door te geven aan Eefje Bekker. Zij zet
zich al jarenlang vol enthousiasme in
voor de stichting en wil heel graag mijn
plekje overnemen. Het feit dat ze zelf

met eigen ogen heeft gezien wat de
stichting allemaal doet in Kisumu, is een
absolute meerwaarde!
Ik wil het bestuur bedanken voor de fijne
jaren dat ik er deel van heb mogen uitmaken. Van een afstandje blijf ik het
zeker volgen. Ik blijf het heel bijzonder
vinden wat mijn vroegere allerbeste
vriendinnetje nog altijd teweeg brengt.
Lieve Klaar, ik ben trots op je, en op
iedereen die zich inzet voor de stichting.
Lieve groet, Linda

Cuijkse Golfdag
Op zaterdag 6 september mochten
wij, Marion Blom,
Eefje Bekker, Jacques Derks en
ondergetekende
acte de presence
geven tijdens de
“Open Cuijkse
Golfdag” op de
prachtige Golfbaan
Deze Banner is gedoneerd
De Blijenbeek te
door de organisatie van
de Cuijkse Golfdag
Afferden. Na eerst
gastvrij te zijn ontvangen door onze contactpersoon Theo Smits werden we door
Ed Westhof met onze spullen weggebracht op een caddy naar, volgens mij de
verste, hole 14. Op die hole konden wij
een stand inrichten en aan belangstellenden toelichten waar wij voor staan als
Stichting. Daarnaast hebben we iedereen
voorzien van een Afrikaans Armbandje.
Dat gaf recht op een wensballon op het
einde van de dag, na de barbecue. Een
mooiere afsluiting dan al die wensballon2

nen de lucht in zien gaan hadden we ons
niet kunnen wensen. Al met al heeft
deze dag ons, naast de nodige naamsbekendheid en goodwill, ook nog ongeveer € 650.00 opgebracht. Allen hartelijk
dank hiervoor en met name onze sponsor van de dag, de heer Pieter Loppersum, die ons de wensballonnen en de
armbandjes heeft geschonken.
Jan Kaak sr.
Voor een sfeerimpressie van het oplaten
van de wensballonnen zie:
https://www.youtube.com/
watch?v=oEPmoWA3cIw
Stand op de Cuijkse golfdag

Even voorstellen:
Eefje Bekker
Met trots mag ik me in deze nieuwsbrief
voorstellen als nieuw bestuurslid van Stichting Klaartje Derks. Na het besluit van
Linda om haar taken in het bestuur te laten
vallen, werd ik gevraagd om haar plekje als
opvolger in te nemen. En daar kon ik
natuurlijk geen nee tegen zeggen!
Mogelijk hebben jullie mijn naam al eens
voorbij horen óf zien komen. In 2012-2013
ben ik voor een aantal maanden in Kisumu
geweest om me actief in te zetten voor de
stichting. Destijds deed ik dit, samen met
Annemarie, in het kader van mijn stage
internationalisering voor mijn opleiding tot
verpleegkundige. Tijdens mijn verblijf in
Kisumu kwam ik in contact met Jessica
Donia. Na heel wat uurtjes samenwerken
‘in het veld’ en het delen van onze ervaringen, hebben wij een fijne vriendschap
opgebouwd. Eenmaal terug in Nederland
vond ik het erg prettig mijn verhaal te
delen, en me in te blijven zetten voor de
activiteiten in Nederland. Zo ben ik altijd
betrokken gebleven bij de stichting.
Inmiddels heb ik mijn opleiding Hbo-v succesvol afgerond, en ben ik van Rijen naar
Nijmegen verhuist om met veel plezier te
werken als wijkverpleegkundig in de
gemeente Wijchen.
Ik kijk uit naar een leuke en leerzame tijd
als bestuurslid, te midden van fijne mensen
met één gemeenschappelijk doel, namelijk
het voortzetten waar Klaartje mee was
begonnen: Iets goeds doen in Kisumu!

Goede Doelenmarkt Elzendaalcollege
Op woensdag 2
april 2014 heeft
het Elzendaalcollege in Boxmeer voor de
2de keer een
Goede Doelenmarkt georganiseerd.
Onze Stichting was een van de 14 uitverkorenen, die zich op die markt hebben
gepresenteerd. Klas 1 HB heeft zich,
samen met ons, enorm ingezet om De
Stichting Klaartje Derks voor Kisumu
goed voor de dag te laten komen. Er
werd een mooie presentatie gehouden,

er werden Kenianse kaarten verkocht en
er liepen zelfs echte Masai-krijgers door
de school! En door deze geweldige inzet
van de leerlingen lukte het om de 3de
prijs binnen te slepen. Totaal bedrag:
€ 809,20.
Op woensdag 1 april 2015 zijn we
weer uitgenodigd voor de 3de Goede
Doelenmarkt op het Elzendaalcollege.
Nu is klas 1AA aan de beurt om onze
stichting te presenteren. Met een
kerstactie heeft de klas al € 485,80 verdiend. Nadere informatie hierover is te
volgen o.a. op onze site en Facebook.

Goede doelenmarkt Elzendaalcollege
te Boxmeer, 2014)

Jessica Donia vertelt vanuit Kenya: 15 jaar later..
Alweer 15 jaar geleden, begin 2000,
was Klaartje in Kisumu. Zij mailde toen
o.a. naar ons:
‘….er zijn daar heel veel baby’s, ze worden door hun moeder/familie uit de
sloppenwijk gedumpt op de stoep van
een weeshuis. Veel aidswezen, moeder
ziek of doodziek. Sommige hebben de
ziekte bij de bevalling van de moeder
gekregen en zullen nooit ouder dan drie
jaar worden en hun hele leventje lang
ziek zijn. Er is zoveel goeds te doen daar,
er is gebrek aan alles. Voor stomme simpele dingen is er geen geld. Soms weet
ik het ook niet meer, want het wordt
alleen maar erger hier, er komt geen
einde aan de kinderen en meer en meer
van hen hebben geen ouders meer door
AIDS…het is echt niet te beschrijven…..
ik geloof niet dat dit een erg vrolijk mailtje is geworden…maarruh, verder gaat
alles goed hier hoor!....’
Hoe is het nu, 15 jaar later? We vragen
het aan Jessica en Richard.
Hoe is het nu, 15 jaar later... Een lastige
vraag omdat ik niet met eigen ogen
gezien heb hoe het 15 geleden was.

Toch herken ik veel uit
de mail van Klaartje. In
2011 kwam ik voor het
eerst in Kenia, Kisumu
en als voorbereiding op
mijn komst, las ik
zoveel mogelijk boeken. In een van deze
boeken over Kenia las
ik; “Kenia is een mooi
verpakt probleem land
is. Prachtige mensen en
wilde dieren te midden
van een adembenemend landschap.
Onder de fraaie verpakking schuilt echter een
maatschappij waar de
talloze mogelijkheden
worden belemmerd
door slecht bestuur dat
volhardt in patronage
en corruptie. Waar
groot gebrek bestaat
aan bruikbaar land en
dat gekenmerkt wordt door een enorme
kloof tussen arm en rijk”.
Het leven in Kenia is voor lokale mensen
hard, bikkelhard en het maakt de mensen ook hard, bikkelhard. Vriendschap
en vertrouwen is vaak een illusie, ondernemers bedonderen je waar je bij staat,
monogamie is zeldzaam en de wet
wordt enkel en alleen toegepast als je
geld laat zien.

Richard

Toch zijn de mensen hier altijd vrolijk en
opgewekt. Hoopvol en vol vertrouwen

Contract voedselproject

in een goede afloop; hakuna matata.
Hoewel het mij persoonlijk kan frustreren
dat vooruitgang zelden zichtbaar is, ik
eerlijk moet zeggen dat ik de energie en
het doorzettingsvermogen bewonder.
In 2015 zijn er nog steeds veel weeskinderen, straatkinderen, alleenstaande
moeders met veel jonge kinderen die
niet naar school gaan, zieke kinderen
die zorg tekort komen en ga zo maar
door. Deze problemen zijn niet verdwenen en dit zal ook nog wel even duren.
Maar er zijn ook meer succesvolle winkels
>>>
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>>>
opgezet. Winkelcentra, reisbureau’s,
restaurants, cafés, huizen en hulpcentra.
En dan heb ik het alleen nog maar over
Kisumu. Kenia heeft zeker potentie en ik
vind wel dat het steeds harder aan de
weg timmert. De Keniaanse actrice
Lupita Ng’ongo heeft vorig jaar een
Oscar gewonnen. Sautisol is een Keniaanse band die afgelopen maand een
MTV award hebben gewonnen en op
dit moment de wereld rond reizen om
op te treden. Talent dat geboren en
getogen is in Kenia. De jeugd is goed op
weg en wat opvalt is dat niet alle succesvolle mensen direct uit welvaartsnest
kwamen. Ook mensen uit sloppenwijken, achterstandswijken en/of middelklasse gezinnen komen steeds hogerop
en zijn steeds succesvoller.
Wat ik zo goed vind aan de streefdoelen
van de stichting, is dat er niet zomaar
geld uitgedeeld wordt. Er wordt gekeken
naar de noodzaak en er wordt overlegd

Het bestuur van de
school Sunﬂower Academy

over een vervolg. Waarom is er geld
nodig en hoe is het mogelijk dat mensen
zelf de verantwoording niet kunnen dragen? De stichting is financieel verantwoordelijk voor 9 studenten. Deze studenten konden het schoolgeld zelf niet
betalen. Sommige kinderen leefden op
straat, hebben hun moeder verloren, zijn
op straat gezet door hun ouders. Allemaal zeer schrijnende situaties. Het is zo
mooi om te zien hoe dankbaar deze studenten nu zijn en hoe ver ze zijn gekomen! De stichting zorgt er nog steeds

voor dat zoveel mogelijk basisscholen
bezocht worden om de leerlingen te ontwormen; hier wordt nooit geld gegeven
en de medicatie is voor weinig geld in
lokale ziekenhuizen te krijgen. In samenwerking met het ministerie voor kinderen en volksgezondheid, hebben we een
voedselproject opgezet op een school
met ontzettend veel weeskinderen. De
ouders betalen nu iets meer schoolgeld
en in ruil daarvoor krijgen de kinderen
goed te eten (dieet opgezet door een
kinderarts). De school krijgt zo meer studenten en dus ook meer schoolgeld.
Hierdoor is de opzet en start voor een
zelfvoorzienend project gemakkelijker en
zal de school binnen een jaar zelf
groente en/of fruit verbouwen.
Zolang het kan en mogelijk is, zullen we
het Nederlandse bestuur hier in Kisumu
ondersteunen en proberen de wensen van
Klaartje zo goed mogelijk na te streven.
Richard en Jessica.

Studenten
Afgelopen jaar, maar ook in 2015 zullen
we doorgaan met het sponsoren van
onze studenten. In de onderstaande
schema vinden jullie de namen van de
studenten, op welke school en in welk
leerjaar ze zitten. In 2014 zijn Zadock en
Fredrick geslaagd voor hun opleiding.
Daarnaast stelt Claude zich graag aan
jullie voor.
I am Claude Kolongo Keverenge a Kenyan
boy born in the streets of Sotik in the Rift
Valley. I am more than grateful for the
KLARA FOUNDATION for all your support.
The face which never have a smile now I
can smile because your support. I was
born in one of low class family in which
my father being married two wives. My
mother was unlucky till i was forced to
become a street kid for good ten years
from 1999 upto 2009. In my primary
level i use to attend only morning lessons while in the evening i would escape
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List of sponsored students 2015
No

Name

School

Class

1

Gordon Ochieng Mayende

Mbale Highschool

Form 3

2

Claude Kolongo

Demesi Friends Secondary

Pending

3

Brian Chahonya Kiverenge

Tenwek Highschool

Form 4

4

Nelson Mandela

Our lady of grace

Form 4

5

Ann Yogha

Our lady of grace

Pending

6

Hellen Auma Yogha

Our lady of grace

Form 1

7

Rachid Paul Yekin

Westmont Kisumu

Std 7

8

Joseph Owino Odhiambo

Maseno Univeristy

Level 3

9

Erick Kabour Odhiambo

Egerton University

Level 2

to embark on the streets to collect scrap
metallic in which i risk my life mast of the
crime since the authority was to cruel to
children like us.
Thank you , thank you, thank you for
Klara foundation for all your support,
may all these who contribute in helping
to be greately blessed. May Almighty
God increase your life so that you can
be blessed to many. I lack words to
express my gratitude.
I know my letter may miss facial expression let whoever will read it enjoy for
sure. The legs which use to feel pain
because of thousand jiggers which suck
the blood with no mercy can no walk.
The brain which use to miss books to
read to make it full of relevant skills can

now smiling. The stomach not only
stomach. The empty stomach in which
worms use to feed inform of staff now
can enjoy food.
The hands which use to scratch on hard
things looking for scrap in order to ﬁnd
food can now enjoy good food.
ALL THIS TRANSFORMATION FROM
TROUBLE TO GREEN PASTURE HAS HAPPEN BECAUSE OF KLARA FOUNDATION
I’m greatful, my dream is to become a
doctor at least to help sick Africans starting from my mam. Kindly Klara foundation help me to become the real doctor. I
shall discover the real medicine for aids/hiv.
Thank you, thank you, thank you
Dr Claude Kolongo to be

World Aids Day
Op maandag 1 december 2014 was het
weer zover; World AIDS Day. Een internationale dag om aandacht te vragen voor
AIDS/HIV. Names de Stichting Klaartje
Derks waren wij dit jaar ook weer aanwezig. Richard en Phelix hebben zich vrijwillig ingezet als chauffeurs voor de
Stichting en hebben de organisatie SWAP
ondersteund. Zij reden allebei met matatu’s rond om alle uitgevallen lopers op te

halen of om in te springen waar het
nodig was. Jessica was dit jaar verantwoordelijk voor de kinderloop. Naast de
marathon en de relay, kunnen (kleine)
kinderen ook meedoen. De kinderloop is
geschikt voor alle kinderen omdat deze
loop maar 3 km bedraagt en heel goed
begeleid wordt door volwassenen. Naast
de hulp van onze vrijwilligers, heeft de
Stichting Klaartje Derks dit jaar maar

liefst 400 kinderen beloond! De kinderen
die meededen aan de kinderloop konden
bij de finish rekenen op een leuke goody
bag! In deze goody bag zat een flesje
water, een pakje melk, een pakje koekjes
en een banaan. Het was een geweldige
dag en het geeft ons ieder jaar weer kippenvel om te zien dat zoveel mensen
meedoen om aandacht te vragen voor
deze ziekte!

Een werkweek in Kisumu
Bart ontwormt de kinderen in de sloppenwijk

Er werd gevraagd of we een stukje wilde
schrijven voor de nieuwsbrief. Dus bij
deze. Deze week zijn we naar Kick
geweest. Dit is de afkorting voor:
Kenia innovation center Kisumu.
De plek waar de kaarten en speldjes
worden gemaakt voor de stichting.
En ook de plek waar Katja Schuurman
voor het programma return to sender
de schalen heeft laten maken. Voor
meer informatie over de herkomst van
de kaarten en hoe te bestellen verwijzen
we graag naar onze site. Het geeft jonge
kunstenaars de ruimte om in samen
werking met Kick werk te verrichten,
dus inkomsten. Ook hebben we bij de

Waterput

chemist weer 10.000 ontwormingspillen
opgehaald. Er is ook een school waar
een officieel voedsel programma is. Het
werkt perfect. Kinderen krijgen per dag
een gevarieerde maaltijd, en een stuk
fruit. Namens de stichting hebben we
120 borden, 120 lepels, en een grote

kookpot (suffaria) gebracht, waar ze
natuurlijk hartstikke blij mee waren.
Natuurlijk zijn we ook naar Orongo
widows geweest. Een project vanaf
het begin bekend bij de stichting.
Hier is echt een water-probleem. Het is
bijna niet aan te komen. De put die ze
hadden is ingestort, en ze zijn bezig met
het graven van een nieuwe. Maar helaas
het geld is op. Nog 2 meter graven, en
er is water. Namens de stichting gaan
we ze een handje helpen. Zodat ze
binnenkort weer hun eigen waterput
hebben.
Als slot nog een dag in de sloppen
ontwormd. Samen met een lerares uit
de buurt. Ze weet overal de schooltjes
te zitten. Het was weer een mooie
afsluiting van de week. Erg indrukwekkend blijft het om in de sloppenwijk te
lopen. De vuilnisbelten tussen de lemen
huisjes, de open riools, en de spelende
kinderen.
Groeten, Bart & Marja
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Kaartje voor Klaartje
Een Kaartje voor Klaartje viert haar 10 jarig
jubileum. Nog steeds onvoorwaardelijk met
onze Stichting en dus met Kisumu verbonden. In 2014 maakten zij weer ™1200,- over
op de rekening van onze Stichting. Begin
2005 zijn ze gestart, vol enthousiasme
maken Jeanne Linders, Fien Barten, Annie
Schelbergen en Fien Toonen, maar nu ook
Nelly van Echteld en Annie van Lankveld, van
gebruikte kaarten nieuwe exemplaren. Vele
kopers weten de 6 dames te vinden op het
thuisadres, bij Maartenshof en regelmatig op
hobby- en kerstmarkten. De kaarten kosten
™1 p.st. Voor meer info over de verkooppunten zie hiervoor onze site.
Asanteni Sana: heel veel dank!

Voorlichting
dr. Jan de Quayschool te Beers
Afgelopen jaar hebben Eefje en Marion
voorlichting gegeven over de stichting en
Kenia op de vroegere basisschool van
Klaartje. Voor de verschillende groepen
werden er verschillende presentaties
gegeven. Zo hebben de allerkleinsten
geoefend met het lopen met een tas op
het hoofd, hebben de klassen 4 tot en
met 6 Kiswahili geoefend, en hebben
de oudsten zich het hoofd gebroken
over moeilijke quizvragen!

Wist u dat…
…de betrokkenheid van de Beerse gemeenschap heel bijzonder is en blijft. We zijn dankbaar voor alle genomen initiatieven.
…Svenja van Keijsteren voor haar studie als onderzoeksopdracht heeft gekozen voor onze Stichting. De vraag die ze daarbij stelt is:
Hoe zet ik zelfstandig een kleinschalige ontwikkelingsproject/ stichting op?
…Yvonne en Eefje hebben een interview gehad met Guido Castagna en Maaike Jonker. Zij zijn geïnteresseerd in de initiatiefnemers
van kleinschalige projecten in Afrika en publiceren hierover een boek. Daarnaast bezoeken zij een aantal van die kleinschalige
projecten ook daadwerkelijk.
…Ciske Jansen begin april naar Kisumu gaat om als vrijwilliger zijn steentje bij te dragen. Alvast succes en plezier gewenst, Ciske!
…heel Langenboom betrokken blijft. Dankzij de niet aflatende inzet van Toon van de Acker kwam groep 8 (Vormelingen)
van basisschool ’t Stekske weer in actie. Zij hebben ondertussen een uitwisseling met kinderen in Kisumu.
Ook in het Steunpunt ’t Kloster werd er tijdens de Kerstviering weer gecollecteerd.

Maar ook verder van huis weten ze onze Stichting nog steeds te vinden. We zouden al die trouwe en betrokken mensen
tekort doen, wanneer we hierbij een keuze zouden maken van wie wel en wie niet te benoemen.
Een feit blijft: Dank jullie allemaal heel veel voor weer zo’n geweldig jaar.

ASANTENI SANA – ASANTENI SANA – ASANTENI SANA
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: stichtingklaartjederks@kpnmail.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 vernieuwde website
www.stichtingklaartjederks.nl of laat een berichtje achter op facebook.
vormgeving: Inpladi
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Voor meer informatie: www.stichtingklaartjederks.nl

