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Stichting

Klaartje Derks
voor Kisumu
Uitnodiging

Op vrijdag 20 november a.s. is er een
informatieavond van onze Stichting.
Deze vindt plaats in: Het Wapen van
Beers, Grotestraat 2 te Beers en begint om 20.00 uur. We blikken terug
op onze werkzaamheden de afgelopen jaren in Kisumu. We kijken vooruit naar wat de toekomst ons kan
brengen. Aan de hand van een
foto-presentatie zullen onze vrijwilligers, die het afgelopen jaar in
Kisumu zijn geweest, vertellen over
hun ervaringen. Er is weer De KisumuQuiz en mogelijk kunnen we live
contact maken met onze vrijwilligers
Jessica en Richard in Kisumu. De
dames van een Kaartje voor Klaartje
zijn er ook met hun zelfgemaakte
kaarten en nog veel meer…Kortom,
iedereen die ons werk een warm hart
toedraagt is van harte uitgenodigd.
Graag tot ziens op 20 november.
Het bestuur

Tweedehands
laptop(s) gezocht
Voor het afronden van hun studie hebben onze studenten, een laptop nodig.
Helaas zijn tweedehands laptops in Kenia
prijzig. Heeft u een ongebruikte maar
nog goed werkende laptop staan, wilt u
dan aan hen denken? Mocht u geen laptop hebben staan, maar u toch geroepen
voelen om te helpen:
voor 250 euro kan er
in Kenia een goede
tweedehands laptop
gekocht worden.

Nieuws van het bestuur
In 2015 zijn we inmiddels 5 keer bijeengekomen. Belangrijke gespreksonderwerpen die in deze bijeenkomsten aan de
orde zijn geweest: Onze vrijwilligers die
in Kisumu zijn geweest ( Bart, Marja,
Marjan en Ciske), onze Keniaanse studenten in en rond Kisumu, de projecten
die momenteel in Kisumu lopen en de
jaarrekening die is samengesteld door
Claudette Cuppen, wonende in Cuijk,
van Deloitte. We zijn er hartstikke trots
op dat Anne, een van onze Keniaanse
studenten in Kisumu, inmiddels met een
opleiding verpleegkunde gestart is.

We sponsoren haar al van jongs af aan,
dan is het geweldig om te zien dat het zo
goed met haar gaat. Ook zijn al onze
andere studenten in januari weer gestart
met een nieuw jaar van hun opleiding,
daar kan je verderop in deze nieuwsbrief
het een en ander over lezen. Ook zijn we
bezig geweest met wat 2015 verder nog
in petto heeft, hier en in Kisumu. Zo is er
20 november een bijeenkomst van de
Stichting in het Wapen in Beers waarvoor
we u allen uitnodigen, zie de uitnodiging
verderop in deze nieuwsbrief. We zien u
graag dan!

Ciske kijkt terug op 3 maanden Kisumu
4 April, aangekomen in Kisumu na een
24 uur durende reis. Richard haalde mij
op van het vliegveld om mij vervolgens
drie maanden bij hem thuis te laten
wonen. De eerste rit, in het donker,
over de lange onverharde weg richting
Richards’ huis was voor mij al gelijk wennen (ook mijn rug had het er moeilijk
mee). Even wat eten, een paar woorden
uitwisselen en het bed in.
Het is alweer even geleden, maar de drie
maanden dat ik in Kisumu heb gezeten
zijn voorbij gevlogen. De eerste maand
waren alle scholen gesloten wegens vakantie. Deze vier weken zijn er een aantal
van de door Klara Foundation gesponsorde studenten langsgekomen met rapporten e.d. om te kijken en praten hoe het
ervoor staat. Dit was voor mij vooral leuk
omdat ik zo een gezicht kon plaatsen bij
de namen die ik ondertussen al meerdere
keren voorbij had horen komen. Ook heb
ik met een aantal studenten gesproken
over de verschillen in het schoolsysteem

Ciske doneert (fruit)bomen

Kenia/Nederland. Zeer interessant. En de
twee paar voetbalschoenen zijn meer
dan goed ontvangen. Verder hebben we,
naast alle financiën en het papierwerk
bijhouden van de ‘standaard’ uitgaven,
deze maand niet veel voor de stichting
kunnen doen. Wel heeft Richard mij vrijwel elke dag meegenomen naar de stad,
vrienden, familie en zelfs naar het Kisumu museum. Zo heb ik naar mijn idee in
een relatief korte periode een zeer goede
en veelzijdige indruk kunnen krijgen van >>

Vervolg Ciske kijkt terug op 3 maanden Kisumu
>> de Keniaanse en plaatselijke cultuur. En
wat een liefde en gezelligheid, ondanks
sommige omstandigheden zo positief in
het leven staan.
De tweede maand, de scholen gingen
weer open dus er was de komende acht
weken weer genoeg te doen. We hebben
van alles gedaan, van klein tot groot. De
gedenkwaardigste waren voor mij Jiggers
verwijderen, bomen planten en het ontwormingsproject. We zijn voor de Jigger
behandeling langs twee scholen geweest
waar de Klara Foundation ook al eerder is
geweest, onder andere voor het bouwen
van een schoolbibliotheek. De behandeling bestond uit het wassen van de voeten, het ontsmetten en vervolgens de afgedroogde voeten behandelen met een
vloeibaar medicijn. Dit heeft veel indruk
gemaakt op mij; kinderen die overal op
blote voeten lopen en vervolgens door de
Jiggers met flinke gaten en open wonden
moeten rondlopen. Uiterst pijnlijk. Wel
voelde het natuurlijk goed dat je daar
bent om er daadwerkelijk wat aan te
doen, wat veel goed maakt. Ook was het
uitdelen en gezamenlijk nuttigen van wat
te drinken en snoepen een zeer leuke en
gezellige gebeurtenis. Het bomen planten

was voor mij minder een uitdaging, maar
wat het voor mij erg bijzonder maakte
was de contacten die je met alle mensen
van al de verschillende scholen legde, de
gesprekken die we voerden en de uiterste
dankbaarheid die alle docenten uitten
naar de Klara Foundation. Dit kwam ook
erg naar voren tijdens het uitvoeren van
het ontwormingsproject, waarmee we
tevens velen scholen bezocht hebben.
Het was prachtig om telkens alle klassen
langs te gaan, een kort praatje met de
desbetreffende docent te houden en zo
nodig de klas even toe te spreken. Door
het feit dat ik daar als blanke naar binnen
kwam gelopen werd natuurlijk gelijk allen
aandacht op mij gericht, waardoor ik vaak
niet zonder zegje weer de deur uit kon.
Dit ook was een zeer indrukmakende en
leuke ervaring, maar het beste blijft nog
steeds dat je weet dat je een positieve
invloed kunt uitoefenen door middel van
de hulp die je biedt vanuit de stichting.
Ik heb in de drie maanden Kenia ontzettend veel geleerd en ontdekt, en een
compleet nieuw referentiekader om mijn
leven aan te koppelen. Maar ik heb vooral ook erg genoten.
Ciske Jansen

Financiën

Ook na 15 jaar mag de stichting zich nog
steeds verheugen in de belangstelling van
een grote groep mensen die heel trouw
morele en financiële steun verlenen.
Dankzij deze sympathisanten kunnen
wij hier in Nederland en vooral Jessica en
Richard in Kenya het werk van de stichting voortzetten. Vergeleken met de beginjaren verschuift het accent in het werk
zich van weeshuizen en kleding naar
vooral het bieden van (vervolg-)onderwijs
aan studenten. Meer hierover elders in
deze nieuwsbrief. Uiteraard is er ook nog
steeds aandacht voor de voedselprojecten
en de medical camps. De Kenyaanse overheid heeft de taak van het ontwormen
van kinderen op de erkende scholen overgenomen en wij beperken ons nu dus
vooral tot het ontwormen van de kinde-

ren in de slums, waar nauwelijks of geen
hulpverlening aanwezig is.
De verwachting is dat er bij de stichting in
2015 iets meer dan € 15.000,- zal binnenkomen. De uitgaven in Kisumu zullen
naar alle waarschijnlijkheid uitkomen op
€ 19.000,- ; het verschil wordt afgeschreven van de reserve van de stichting. Voor
meer gedetailleerde informatie verwijzen
we hier naar onze website in de rubriek
“over de stichting” onder de tab “financiën”. Ook op 20 november zullen we
hier aandacht aan besteden. Opvallend
zijn de explosieve kostenstijgingen in de
laatste jaren in Kenya. Alles is in een paar
jaar tijd bijna dubbel zo duur geworden.
Claudette Cuppen, werkzaam bij Deloitte
Accountancy & Advies heeft de boekhouding van de stichting gecontroleerd.

Nieuws vanuit Kenia

KICK
De Stichting Klaartje Derks verkoopt al
jaren kaarten uit Kisumu voor het goede
doel in Kisumu. De kaarten komen bij
KICK vandaan. Kisumu Innovation Center
Kisumu werkt met diverse jongeren,
mannen en vrouwen in de omgeving van
Kisumu om met handgemaakte artikelen
de zelfredzaamheid te bevorderen. Door
middel van het recyclen van producten,
hergebruik van materiaal en nieuwe
ideeën bedenken, creëren de mensen
bij KICK steeds weer mooie en originele
producten die verkocht kunnen worden.
Wij zijn heel blij te zien dat in plaats van
het verbranden van het afval, wat heel
gebruikelijk is in Kenia, het materiaal
goed gebruikt kan worden voor het creëren van nieuwe producten. Kijk eens op
http://kicktrading.org/ om te zien wat
voor leuke kaarten en andere kleinigheidjes er met afval gemaakt kunnen worden.
Bestellingen kunnen via Stichting Klaartje
Derks gedaan worden (levertijd onbekend). Hiermee sponsor je naast KICK
ook onze stichting.

Werkplaats van KICK

Medical Camp op vrijdag 31 juli 2015
in Sunflower
Op verzoek van Richard, zijn we afgelopen vrijdag naar Sunflower Academy
gegaan om een Medical Camp te houden. We hebben al eerder Medical
Camps georganiseerd en we hadden nog
een behoorlijke hoeveelheid aan medicatie over. Deze medicatie naderde de
houdbaarheidsdatum en dankzij Richards
alertheid, konden we deze medicatie nog
goed gebruiken voordat het vernietigd
zou moeten worden. We hebben deze
school uitgekozen omdat we goed bekend zijn met het management en we
eigenlijk niet al te veel aanloop konden
hebben. Zoveel medicatie hadden we
namelijk niet. Een Medical Camp voor
zo’n 100 tot 200 patiënten was meer dan

Voorgeschreven medicatie uitgeven

Voedselproject Sunflower Academy
Inmiddels is het voedselproject bijna een
jaar gaande! Het aantal leerlingen is toegenomen en de school heeft inmiddels
goede bekendheid opgebouwd in de
omgeving. Het dieet is wellicht minimaal
en enkel de belangrijkste bouwstenen,
maar de kinderen en de leerkrachten zien
er al zoveel sterker, vitaler en energieker
uit dan een jaar geleden. Richard komt
regelmatig, onaangekondigd, op bezoek
om te controleren of alle leerlingen en
leerkrachten daadwerkelijk profijt hebben van het voedselproject. Ook heeft hij
geregeld gesprekken met de directeur, de
manager en de hoofdverantwoordelijke
leerkracht voor het voedselproject. Vaak
wordt gekeken welke levensmiddelen
aangeschaft zijn en geeft Richard advies
over de aankoop; locaties en prijs/hoeveelheid. De nieuwe keuken is voor het
grootste gedeelte af en dat doet vooral
ons veel deugd. De oude keuken is in

voldoende. Bij aankomst, konden we snel
een lokaal inrichten tot spreekkamer en
apotheek en konden we aan de slag. De
volwassenen in de community waren op
tijd ingelicht maar het kost altijd wat tijd
voordat iedereen de locatie bereikt heeft.
Dit gaf ons mooi de gelegenheid om de
schoolkinderen te behandelen. Beryl,
onze arts, heeft alle patiënten gesproken
en behandeld. Ik heb alle doorgegeven
medicatie van Beryl opgezocht en klaar
gezet en Richard zorgde ervoor dat alle
patiënten precies uitgelegd kregen hoe,
wanneer, met wat en hoe vaak een medicijn of zalf ingenomen of aangebracht
moest worden. Na zo’n 6 uur non-stop
werken, besloten we te stoppen omdat
de meeste medicatie op was geraakt. De
patiënten die we geen medicatie meer
aan konden bieden, hebben een recept
van Beryl gekregen om deze medicatie in
het ziekenhuis of bij een apotheek te
kunnen halen. Het was weer een bijzondere ervaring, met name omdat we nu al
een aantal keer hebben samengewerkt
en het ons echt verbaasde hoe snel we
met elkaar konden samenwerken.
Met trots kunnen we vermelden dat wij
125 patiënten gezien en behandeld hebben. De ziekteverschijnselen en klachten

varieerden enorm. Beryl heeft SOA’s en
lelijke wonden behandeld. De meest
voorkomende klacht/ziekte is nog steeds
malaria en ondervoeding in deze regio.
De multivitaminen en anti malaria medicatie zijn dan ook het meeste uitgegeven.

In de rij voor de dokter

Dokter Beryl aan het werk

management van de buurt) om te kijken
hoe de school en de community dit jaar
ervoor kunnen zorgen de touwtjes zelf in
handen te nemen en het project zelfvoorzienend te maken.

^ Nieuwe keuken
< Oude keuken

zeer slechte conditie.
Niet zozeer het gebouw zelf maar de ventilatie zorgt voor
grote gezondheidsproblemen bij het
personeel; alle muren zien zwart van
de rook. Binnenkort gaan we weer het
gesprek aan met alle betrokkenen
(ministerie van onderwijs, ministerie
van gezondheidszorg voor kinderen,
het management van de school en het

Waterput Orongo Widows
Afgelopen half jaar heeft de stichting
geld geïnvesteerd om een nieuwe waterput te slaan voor de Orongo Widows,
een groep weduwen die een samen
leving vormt en voor elkaar zorgt. De
grond bleek erg hard en er was meer dynamiet nodig dan vooraf berekend. Het is
de Orongo Widows gelukt een schacht te
maken, zo diep
dat er water is.
Helaas is het
hen nog niet
gelukt de waterput af te maken.

Studenten
In augustus heeft Richard zich vooral bezig
gehouden met de voorbereidingen voor
het einde van het schooljaar en een nieuw
jaar voor de studenten die naar de universiteit gaan. Na een lange vakantie was het
voor de leerlingen van de middelbare
school weer tijd om terug te gaan en dit
betekent dat alle boodschappen gedaan
moeten worden, vervoer geregeld moet
worden en Richard op alle scholen langs
moet gaan om te praten met de docenten
over de vooruitgang en het welzijn van de
studenten. Ook is al het schoolgeld voor
alle studenten betaald en zij kunnen voorlopig weer naar school. Richard heeft met
sommige studenten samen boodschappen gedaan omdat er soms persoonlijk
dingen uitgezocht moesten worden; rugtas, matras, etc. Bovendien genieten de
studenten van de persoonlijke aandacht

en tijd die ze met Richard door kunnen
brengen. Anne en Hellen zijn inmiddels
verhuisd naar de compound van Richard.
Zij waren erg toe aan hun eigen plekje en
hadden hun beste tijd in het weeshuis wel
gehad na meer dan 8 jaar. Zij moeten nu
leren om voor zichzelf te zorgen en dit
gaat gelukkig erg goed! Mooi om te zien
hoe deze meiden echt opgroeien tot
jonge dames! Gelukkig heeft Beryl (arts
die regelmatig medical camps voor de
stichting doet) de dames nog even seksuele voorlichting zodat de meiden goed op
de hoogte zijn. We zijn ook erg trots om
te kunnen melden dat Claude uitgekozen
is om onderwijs te volgen op de Kenyatta
University in Nairobi. Dit bekent dat de
overheid de helft van de opleiding betaald. Behalve dat wij hierdoor andere studenten kunnen helpen met het overgebleven geld, zorgt dit voor
een zeer goede opleiding
en voorbereiding voor
Claudes carrière. De
studenten die nu naar de
universiteit gaan, zijn;
Joseph, Erick, Claude en
Zadock. Joseph en Erick
zullen dit komende
schooljaar afstuderen en
hopen in juni 2016 hun
diploma in ontvangst te
kunnen nemen.
Gordon, Nelson, Hellen
en Brian gaan naar de
middelbare school.
Rachid gaat naar de
basisschool en Ann is
begonnen met haar
praktijk opleiding om
zuster te worden.

In memoriam

Op Zoek…
Eind september heb ik samen met
Saskia en Bram een paar dagen gewandeld in de Wicklow Mountains
te Ierland. Precies 15 jaar geleden
was ik daar ook, maar dan met
Klaartje, die voor haar studie biologie
schapenpoep moest onderzoeken
op parasieten, die zorgden voor veel
doodgeboren lammetjes. Een foto
van ons samen voor een prachtige
waterval staat op mijn computertafel.
Nu hadden we middenin de Mountains een lodge gehuurd. Vlak bij ons
verblijf bleek algauw een prachtige
waterval te zijn en toen we The Klara
Valley zagen de volgende dag op
zo’n 5 km afstand vroeg ik me af of
toeval wel bestaat! Watervallen
waren er overal, dus ben ik snel gestopt met het zoeken naar die ene…
Klaartje was ook overal, want ze
wandelde gewoon met ons mee…
Op 23 oktober 2015 is het alweer
15 jaar geleden, dat onze Klaartje in
Utrecht verongelukte.
Yvonne Derks

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

Voor meer informatie: www.stichtingklaartjederks.nl

