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Nieuws van het bestuur
Afgelopen maanden is er weer veel gebeurd in Kenia en in Nederland.
Gelukkig is het politiek gezien nog steeds rustig, wat betekent dat we onze
werkzaamheden kunnen voortzetten. En we hebben goed nieuws om met u
te delen. Eén van onze studenten in Kenia, Zaddock, is afgestudeerd. Hij is nu
druk met het vormgeven van zijn toekomst in Kisumu, in deze nieuwsbrief
een interview met hem waarin u daar alles over kunt lezen.
In Nederland heeft ons bestuurslid Eefje
samen met haar vriend Rob de Nijmeegse
Vierdaagse tot een goed einde weten te
brengen met een hele mooie opbrengst
voor de stichting. Daar zijn we als bestuur
natuurlijk hartstikke trots op. En begin
volgend jaar kunnen we in Kisumu actief
zijn met twee nieuwe stagiaires uit Nederland, Iris Thijssen en Iris Klaasse die aan de

Avans Hogeschool verpleegkunde studeren. Verderop in deze nieuwsbrief stellen
zij zich voor. We wensen ze uiteraard vanuit het bestuur heel veel succes en plezier
in Kisumu!
Ook alvast een korte vooruitblik op
komend jaar. In de council (het Keniaanse
bestuur) zijn ze druk met nieuwe projecten vormgeven waar ze begin komend

jaar mee gaan starten. Zoals bijvoorbeeld
het seedball project. Zo worden er onder
andere bij scholen kleine zaadballetjes
uitgedeeld, die vervolgens uit kunnen
groeien tot bijvoorbeeld fruitbomen. Niet
alleen de opbrengst van het fruit is interessant, maar ook het educatieve aspect
van dit project. Hoe zorg je nu voor een
boom, het water dat je daarvoor nodig
hebt enz enz. We zijn heel erg benieuwd!
Voor nu wensen we u eerst een hele
mooie afsluiting van 2018 toe. En natuurlijk wensen we u alvast een heel gelukkig
en gezond 2019!
Namens het bestuur, Corjanne Hageraats

Nieuws uit Nederland
Wist u dat…
•	als u op zoek bent naar een mooie (kerst)kaart, u in de
maat december eens binnen kan lopen bij de bibliotheek te Cuijk. Zij verkopen kaarten uit Kisumu,
gemaakt door Kick Trading én kunst- en kerstkaarten
van Anne-Riet de Boer uit Cuijk. De opbrengst gaat
naar Stichting Klaartje Derks.
•	ook een Kaartje voor Klaartje begrip is en blijft in Beers e.o. Jeanne
Linders nam in 2005 het initiatief hiertoe en nog steeds maakt zij samen
met Annie Schelbergen en Truus Loeffen de mooiste kaarten.

Kerstmeditatie
Ook dit jaar is er weer de Kerstmeditatie
in de stilteruimte bij La Tertulia in St.Agatha op zondag 16 december rond het
thema: Verbinding. Vorig jaar stond
geheel in het teken van Afrika. Samen
mediteren, eten, elkaar ontmoeten en nu
maken we samen een grote mandala van
natuurlijke materialen. Dit alles onder de
bezielende leiding van Pluis van de Ven.
Een deel van de opbrengst gaat ook
nu weer naar onze Stichting.

•	u op onze website, www.stichtingklaartjederks.nl, alle
verkooppunten van kaarten en andere koopwaar terug kunt vinden?
•	er op onze facebookpagina een leuk filmpje staat van alle studenten. Zij stellen zich voor en vertellen hun verhaal. Kijk maar
eens snel!
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Nieuws uit Nederland
Vierdaagse levert 1500 euro sponsorgeld op!
Voor mij stond 17 t/m 20 juli dit jaar in het uit te lopen. En elke dag werd er op het
teken van de Vierdaagse. Ik liep mee voor vierdaags plein geproost op onze overmijn aller eerste kruisje. Voor wat extra
winning: elke dag leverde de stichting
motivatie, wilde ik ook wat sponsorgeld
mooie bedragen op. Met het uitlopen van
ophalen voor Stichting Klaartje Derks. Het de vierdaagse heb ik uiteindelijk €1500
was, net als de rest van de zomer, een
euro opgehaald. Het was een heerlijke
warme week. Een beetje warmte-uitslag
week, waar ik met warme gevoelens aan
kon de pret echter niet drukken, dus heb
terug denk. Volgend jaar sla ik over, maar
ik al feestend 4x40 km kunnen lopen.
ooit loop ik er weer…
Zelfs helemaal zonder blaren is het gelukt
de vierdaagse met mijn 3 wandelmaatjes
Eefje na afloop van de vierdaagse

Maismeel
Het leek mij een leuk idee, om tijdens een
informatiebijeenkomst over het werk van
onze Stichting de aanwezigen te trakteren op maiskoekjes. Maismeel namelijk is
een belangrijk onderdeel van het voedsel
in o.a. Kenya/Kisumu. Al vanaf het begin
van ons bestaan kopen we balen vol voor
scholen, weduwengroepen enz. Er wordt
dan voor de kinderen maispap van
gemaakt, erg voedzaam en het ligt nogal
zwaar op de maag, dus het hongergevoel
verdwijnt een poosje. En het smaakt nergens naar, maar soms met wat kruiden is
het te doen. Een kinderhand is gauw

De peertjes van Fien
Als je over de Heikamp komt in Vianen,
kan het niet missen: een tafel bij huisnummer 8 met een bordje: Noten te koop
1 euro. Opbrengst Klaartje Derks Stichting. Maar ook bijna 150 potjes met
stoofpeertjes heeft ze dit jaar verkocht.
Allemaal eigenhandig geschild, gekookt

Fien Toonen
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gevuld! Ik heb een schoondochter die
kampioen koekjes maken is en die adviseerde me om voor een cake te gaan. Zij
kent mijn ‘talenten’ op dit gebied. Heel
simpel: maismeel, eieren en agavesiroop.
20 min. op 180 graden in de oven. Zo
gezegd, zo gedaan. Niet dus. Allereerst
was er nergens in mijn omgeving maismeel te koop. Ook niet bij de nu zo populaire superfoods. De chef van de AH in
Cuijk was zeer behulpzaam met zoeken.
Hele schappen hebben we samen leeggehaald, want er moest maismeel zijn… het
stond in zijn voorraadslijst… niets dus.

en in de potjes gedaan. Fien Toonen: ze
woont daar met al haar dieren en een
heleboel hebbedingetjes die ze zomaar
krijgt en waar ze altijd wel een bestemming voor heeft. Haar devies is dan ook:
ga niet meteen kopen, maar kom eerst
kijken bij Fien… Het begon zo’n 14 jaar
geleden, dat ze met nog drie dames
gebruikte kaarten omtoverde in ‘nieuwe’
en die voor 1 euro verkocht voor het
goede doel: Stichting Klaartje Derks. En
dat bleek meteen een succes. Op de
vraag waarom deze toch wel een beetje
uit de hand gelopen hobby: ’vroeger had
ik altijd al de wens om naar de missie te
gaan en toen hoorde ik over de Stichting
en ik dacht: dat wil ik.’ Fien weet van aanpakken, ze is geboren in Oploo, uit een
gezin met 15 kinderen. Ze werd al vroeg
aan het werk gezet. Altijd bezig is ze.
Goed ziek is ze geweest, maar juist
daarom geniet ze er weer van om bijvoorbeeld samen met de buurvrouw op kof-

Dan waren de pakken toch naar de voedselbank gegaan, aldus de schuldbewuste
jongeman, die heel goed begreep, dat ik
nu een probleem had. Maar ook een
goed verhaal, vertelde ik hem. Leve de
Turkse winkel, waar ik uiteindelijk toch
mijn maismeel vond en nog wel in 3
verschillende soorten. En de cake, die was
zo plat, dat ik er koekjes van heb emaakt.
Wel lekker, met die eieren en agave
siroop…..
17 oktober 2018
Yvonne Derks

Noten te koop

ferbakverkoop te gaan. Sinds een paar
jaar maakt ze kaarten, samen met Nel van
Echtelt en Thea van Boekel, allebei ook
woonachtig in Vianen. Maar ook kralengordijnen, halskettingen, katoenen tasjes
en vlaggetjes... noem maar op. En dat
alles voor het goede
doel: Stichting Klaartje Derks. Voor meer
informatie over de verkoopadressen
verwijzen wij naar onze site:
www.stichtingklaartjederks.nl

Nieuws uit Nederland
Iris en Iris gaan naar Kenia!
In februari 2019 zullen er twee Nederlandse meiden afreizen naar Kenia om
zich daar vrijwillig in te zetten voor Stichting Klaartje Derks. Iris Klaasse en Iris
Thijssen, beide student HBO-verpleegkunde, stellen zich graag voor:
Ik ben Iris Klaasse, 22 jaar en derdejaars
verpleegkundestudent aan Avans Hogeschool. Ik wil al een lange tijd op stage in
het buitenland omdat ik graag wil leren
van een andere cultuur en hoe de zorgverlening is in een ontwikkelingsland,
waar alles anders is. In Kisumu hoop ik
vooral veel te leren van de mensen daar
en te groeien op persoonlijk vlak. Daarnaast wil ik graag mijn kennis met hen
delen. Een aantal jaar geleden ben ik met
mijn ouders op rondreis door het zuiden
van Afrika gegaan. Ik heb sinds die tijd
terug gewild om meer te kunnen zien van
dit prachtige continent. Iris en ik weten
nog niet precies wat we gaan doen, maar
er is de mogelijkheid om in een zieken-

huis mee te kijken, mee te gaan met een
medical camp en om Stichting Klaartje
Derks te helpen met verschillende projecten. Ik heb heel veel zin om samen met
Iris dit avontuur te gaan beleven!
Hoi allemaal!
Mijn naam is Iris Thijssen, bijna 21 jaar oud
en 3e jaars verpleegkunde student aan de
Avans. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke
dingen met vriendinnen en mijn vriendje
ook maak ik muziek en ben leidster op
Jong Nederland. Ik heb een grote passie
voor reizen en andere culturen. Toen Iris
een berichtje plaatste wie interesse had
om mee te gaan naar Kenia hoefde ik dus
ook niet lang na te denken. Nu 2 maanden
later zitten we druk in de voorbereiding
van ons grote avontuur! Ik ben onder de
indruk van de betrokkenheid van de mensen in deze stichting, ze hebben ons al
enorm fijn op weggeholpen. In de 5 maanden dat Iris en ik in Kisumu verblijven zul-

len wij een onderzoeksproject opzetten en
ons steentje bijdragen aan verschillende
projecten die door de stichting zijn opgezet. Ik heb er heel veel zin in en ben
benieuwd wat voor moois wij allemaal
mogen zien en beleven tijdens onze minor.
Wij zullen jullie op de hoogte houden van
onze avonturen via onze blog!

Iris Thijssen (l) & Iris Klaasse (r)

Even voorstellen
Mijn naam is Anne-Riet de Boer, 66 jaar, ik woon in Cuijk en ben getrouwd met Sjoerd de
Boer, moeder van 3 kinderen en grootmoeder van 8 kleinkinderen. Na mijn pensionering
als psychotherapeut ben ik gaan schilderen en had ik eindelijk tijd om te investeren in een
opleiding daarvoor. Ik ben dankbaar dat ik zo een vreugdevolle tijdsbesteding heb gevonden. Van de mooiste schilderingen heb ik kaarten laten drukken. Die wil ik gaan verkopen en de opbrengst schenk ik geheel aan de Stichting Klaartje Derks voor Kisumu. De
geschiedenis van de Stichting vind ik ontroerend en Jacques en Yvonne hebben mijn
grote respect voor de manier waarop zij zijn omgegaan met het verlies van Klaartje. Ik
vind het bijzonder fijn dat ik op deze manier hopelijk een kleine bijdrage kan doen aan
het mooie werk van de Stichting.

Anne-Riet

De kaarten zijn op dit moment te koop ian Cuijk bij:
Via Cannella Woonwinkel, damesmode Trendy, Kelderke, Creatief en
Lijstenmakerij In Het Kader Van. In de maand december ook in de bibliotheek.
En thuis bij Anne- Riet: Jutta van Nassaulaan 6. Tel: 0624534942,
Mail: anneriet@debb.nl.

Gezocht: vrijwilligers!
Langenboom verbonden met Kisumu
Basisschool ’t Stekske, de vormselgroep, familie in de kerk, het Steunpunt, in Langenboom is er in de loop der jaren een band ontstaan met Kisumu. Long Tree, aldus Toon
v.d. Acker, die samen met Jacques Derks een bezoek bracht aan Kisumu in 2007 en
daarmee het zaadje plantte voor de groei van deze mooie verbondenheid. Toon is nu
aan het genieten van zijn welverdiende pensioen. Maar de kinderen van groep 8 hebben weer mooie brieven geschreven naar de Sun Flower Academy in Kisumu en tijdens
de familiebijeenkomst in de kerk op 18 november stond onze Stichting weer centraal.
In financieel opzicht betekende dit in korte tijd een bedrag van € 586,89. Heel veel
dank, alle mensen uit Langenboom. Asanta Sana, people of Long Tree.

Stichting Klaartje Derks is op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die naar Kenia
willen reizen om te helpen projecten te
continueren en nieuwe projecten op te
zetten. Ben jij of ken jij iemand die van
avontuur houdt, de Engelse taal goed
beheerst en een creatieve geest heeft,
neem dan contact op via de contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief
voor meer informatie.
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Nieuws uit Kenia
Throw and Grow

Houtskool balletje
met voedingsstoffen

Seedballs

In razend tempo neemt de begroeiing in
Kenia af, omdat bijna alle huishoudens
gebruik maken van hout. Dit hout wordt
bijvoorbeeld gebruikt om te koken.
Daarom starten we binnenkort we ons
project ‘Throw and Grow’. Tijdens het

project zullen we Seedballs, balletjes van
houtskool en voedingsstoffen met daarin
een zaadje van een acacia, uitstrooien. De
balletjes beschermen de zaden tegen dieren en extreme temperaturen. De balletjes blijven intact, tot het begint te rege-

Fun day

nen. Het balletje valt uit elkaar, en het
zaadje kan ontkiemen en maakt gebruik
van de rijke voeding. Onze oud-studenten
zijn gevraagd mee te helpen met het verspreiden van de Seedballs. Zo dragen ook
zij hun steentje bij.

Gezocht: Medische hulpmiddelen
Dokter Beryl heeft tijdens de Medical
Camps en bij de checks van onze
studenten materialen nodig om de
gezondheid van haar patiënten goed te
kunnen controleren.
Daarom zijn we op zoek naar de volgende
materialen:
•	Elektrische thermometer, inclusief
hoesjes voor de hygiëne
•	Analoge weegschaal
•	Stethoscoop
•	Bloeddrukmeter handmatig

Onze studenten zijn bijeengekomen om
dit jaar gezamenlijk af te sluiten. Er worden ervaringen uitgewisseld, we doen
teambuiling en proberen we onze studen-

ten gemotiveerd te houden om er volgend jaar weer voor te gaan. En natuurlijk
is er tijd voor een lolletje. Zelfs onze jongste spruit Brighton was van de partij.
Bent u iemand, of kent u iemand die wellicht goed bruikbaar materiaal kan missen, neem dan contact op via de contactgegevens op de laatste pagina van deze
nieuwsbrief. Heeft u geen bruikbaar
materiaal liggen, maar wilt u wel iets bijdragen? Een donatie met als beschrijving
Medische hulpmiddelen is ook welkom,
en zal hieraan ten goede komen.
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Interview met Zadock Ochieng
Naam:
Zadock Ochieng
Leeftijd:
23
Sponsoring: 2009-2018
Opleiding:	
Afgestudeerd Tourism and hospitality management,
2e class, upper divison
Hoe ben je in contact gekomen met Stichting Klaartje Derks?
Na de dood van mijn vader is mijn moeder hertrouwd. Mijn nieuwe vader zorgde
voor mij en ik kon naar school. Helaas werd stiefvader ontslagen in 2008. Als snel
was er geen geld meer om alle kinderen te onderhouden. Ik was niet zijn biologische zoon, dus ik werd uit het gezin verstoten. Ik kreeg een tijdje onderdak bij
Duncan, de leider van de straat. Duncan zorgde niet goed voor mij, waardoor ik
weg liep en er weer alleen voor stond. Op een dag kwam ik in contact met Wicklife en mevrouw Pabari, die op dat moment vrijwilligerswerk aan het doen waren
in de sloppenwijken. Het was toen 2009. Sindsdien krijg ik sponsoring van Stichting Klaartje Derks.

Zadock Ochieng is afgestudeerd!

Wat heftig! Kan je ons vertellen wat de stichting toen voor je heeft betekend?
Ik kreeg onderdak, voeding en kleding. Toen ik een beetje was aangesterkt kon ik
naar school.
Wat betekent de hulp die je gekregen hebt voor jou en je toekomst?
Ik ben heel erg dankbaar voor de ondersteuning die ik toen heb gekregen. Het
heeft me een basis gegeven om mijn dromen na te jagen. Ik heb een missie.
Kan je wat meer vertellen over je dromen en je missie?
Mijn droom is om een eigen tour and travel company te starten. Ook wil ik graag
kinderen helpen, die een zelfde soort verhaal hebben als ik.
Dit zijn mooie voornemens. Heb je al een start gemaakt met het realiseren van je
dromen? Hoe hoop je ze te kunnen bereiken?
Ik heb mijn diploma gehaald in Tourism and hospitality management. Hierdoor
heb ik de kennis en kunde om een tour company te starten. Nu zoek ik naar werk
om wat ervaring op te doen en probeer ik te netwerken. Ik hoop nog veel te leren
van degenen die al ervaring hebben in het vak.
Hoe helpt de stichting je in deze fase?
Ik krijg coaching hoe ik kan solliciteren en hoe is zelfstandig kan worden. Omdat ik
nog niet helemaal zelfstandig kan zorgen voor mijn onderdak helpt de stichting
hier nog mee. Zodra ik een baan heb, ga ik zelf mijn huur betalen.
Zadock, wij wensen jou heel veel succes om werkervaring op te doen. En wie weet
heb je in de toekomst je eigen travel company. Is er nog iets wat je graag kwijt
wilt?
Degenen die geïnteresseerd zijn in hoe het mij vergaat kunnen mij volgen via:
Facebook: Zadock Ochieng
Twitter:
@ochiengsadock
Instagram: @dzekojunior
En mochten mensen geïnteresseerd zijn in een reis naar Kenia, wil ik hen graag
helpen dat te organiseren. Dat zal mijn bedrijfje een boost geven en dan kan ik
ervaring opdoen.
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Financiën
Het ziet ernaar uit, dat er in het jaar 2018
zo’n € 20,000 in Kisumu besteed gaat
worden, terwijl en ruim € 20.000 binnen
zal komen, gezien de komende feestmaand december voor de deur. Onze studenten vormen het merendeel van de uitgaves, namelijk zo’n € 8500,-. De onkosten voor vervoer, vrijwilligers e.d. komen
op zo’n € 7000,- De rest wordt uitgege-

Verbinding
We kunnen er niet omheen: december als feestmaand, er wordt teruggekeken op het afgelopen jaar, we
komen in actie voor goede doelen,
gaan op koopjesjacht, zijn op zoek
naar gezelligheid, veel lichtjes,
samenzijn met mensen die je lief
zijn, om dan die maand en het jaar
af te sluiten met veel kabaal en heel
veel goede wensen… 2018, een jaar
waarin ook veel mensen weer op
allerlei manieren actief waren voor
de Stichting Klaartje Derks voor
Kisumu, zich verbonden voelend
met ons, met elkaar, met Kisumu.

ven aan de overige projecten: voedselprogramma’s, jiggers, deworming, voorlichting, bomen en nu ook: seedballs. In vergelijk met bijvoorbeeld 10 jaar geleden
zien we een stijging van de kosten in
Kenya. Alles is veel duurder geworden,
met name brandstof. En omdat we daar
veel afstanden moeten overbruggen in en
rondom Kisumu is die kostenpost in ver-

houding erg hoog. Alle bestedingen worden elke maand verantwoord. En Claudette Cuppen uit Cuijk, accountant bij
Deloitte zal ook deze keer weer de administratie over 2018 ontvangen. De officiële jaarrekening over 2017 is opgesteld
en goedgekeurd. Uiteraard zijn de financiële stukken voor iedereen op te vragen
ter inzage.

Heri za Krismas,
Heri ya Mwaka.
Fijne feestdagen en een
gelukkig Nieuwjaar.

If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.

Door middel van de vormgeving van deze nieuwsbrief steunt Inpladi bv, bureau voor idee en creatie
uit Cuijk de stichting Klaartje Derks voor Kisumu. Kijk voor meer info op www.inpladi.nl.

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 vernieuwde website
www.stichtingklaartjederks.nl of laat een berichtje achter op facebook.

Voor meer informatie: www.stichtingklaartjederks.nl
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