IK BEN EEN FIETSHELD
…na mijn terugkeer uit Kenia maak ik
een grote fietstocht t.b.v. het werk
van De Stichting Klaartje Derks. Ik ben nu
onderweg.
De tocht gaat naar Spanje, Santiago de
Compostella en Coba Finisterre.
Dan weer terug.
Als ik op de terugweg de Pyreneeën over
ben fiets ik naar het oosten tot aan de
Rhône. Vandaar weer in noordelijke richting tot ik thuis ben. Een fietstocht, wat
zeg ik, een monstertocht.
Ik fiets meer dan 6000 km, klim over
bergen, trotseer zon, regen, wind, schuur
de kont kapot. Ik zie af, maar blijf fietsen.
Doorgaan, zelfs als ik denk dat het niet
verder kan. Je leest het al: Ik word een
fietsheld.

Wat kun je voor mij doen?
Sponsor mij, iedere 10 km: 1 cent. (een
cent).
Voor € 6,- (meer mag ook) sponsor je de
hele tocht…
Hans van Beers, uit zijn Nieuwsbrief nr. 5,
18 mrt.2010.
Oproep:
Sponsor onze fietsheld en wordt
een fietsvriend van Hans.
Iedereen ontvangt ter herinnering
‘een fietsje’ uit Kisumu…..
Rekeningnr. 1171.65.956
t.n.v. sponsortocht Hans.

Ter informatie:
1. De pelgrimsroute naar Santiago de
Compostella ( Jacobsweg) is de route
naar het graf van de apostel Jacobus.
Al in de 11de eeuw was Santiago een
belangrijke bedevaartsplaats vanwege
de wonderbaarlijke verhalen over
deze apostel Jacobus.
2. Al voor Christus was Finisterre het
eindpunt van een heidense tocht. De
klif, 90 km. Westelijk van Santiago is
door de Romeinen Finisterre gedoopt,
wat ‘einde van de wereld ‘ betekent.
3. Sinds 1998 is deze pelgrimsroute in de
werelderfgoedlijst van Unesco opgenomen.
4. Overal op de route
vind je de St. Jacobsschelp, het symbool
van de pelgrimage.

En dan de groepsfoto
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Klaartje Derks
voor Kisumu
Van het bestuur
Hierbij alweer de dertiende Nieuwsbrief van
de Stichting Klaartje Derks voor Kisumu.
Nieuwsbrief nr.1. Jaargang 10, juni 2010.
In deze brief een korte terugblik op 2009
en vooral veel aandacht voor Hans van
Beers, nu al onze vrijwilliger van het jaar
2010.
Voor Hans betekent het in ieder geval,
dat de eerste helft van 2010 voor een
groot deel in het teken staat van de Stichting Klaartje Derks.
Allereerst zijn verblijf van drie maanden
in Kisumu e.o. Daarvan een impressie in
deze Nieuwsbrief en al zijn avonturen zijn

ook nog te lezen via onze site:
www.stichtingklaartjederks.nl
Daarna zijn monstertocht op de fiets naar
Santiago de Compostella.
Op maandag 17 mei j.l. hebben we hem
met z’n allen uitgezwaaid in Beers. En, als
alles goed gaat gaan we hem weer als een
fietsheld verwelkomen, rond 16 juli…
En dat alles omdat ook Hans heeft ervaren dat er zoveel goeds te doen is in
Kisumu…
Heel veel dank aan al die mensen, die het
nog steeds mogelijk maken, dat vrijwil-

ligers zoals Hans dat goede werk kunnen
doen. En zolang zoveel mensen ons steunen, gaan wij hiermee door, in het licht
van Klaartje…
Marion-Theo-Yvonne. Toon-Jacques

Rolstoelen van de Dr. Jan de Quayschool in
Beers

Een (financiële) terugblik op 2009

Hans is vertrokken vanuit Beers op maandag
17 mei 2010

Eindelijk opweg ……
Het Visserskoor was ook aanwezig in Beers

Nog even overleg met de kinderen van
groep 1 van de Dr Jan de Quayschool over
de route die gefietst wordt

Nieuwsbrief

En dan nog wat toespraakjes

Hans probeerde een fietstaxi in Kisumu,
maar hij zit liever op zijn eigen fiets

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@vodafonevast.nl, Telefoon: (0485) 31 65 06
Bank 1171.65.956 t.n.v. Stichting Klaartje Derks te Beers

Voor meer informatie: www.stichtingklaartjederks.nl

Het jaar 2009 was opnieuw ook financieel een heel succesvol jaar. De gezamenlijke donateurs brachten € 41.742.00
bijeen.
Naar Kisumu werd in fases het totale
bedrag van € 30.233.00 overgemaakt
en daadwerkelijk besteed. Het een en
ander blijkt uit de boekhouding, die
wij vanuit Kisumu van Dhr. Pabari hebben ontvangen. Het verschil is toegevoegd aan de reserves.
Uit de Kenyaanse boekhouding blijkt tevens dat de meeste gelden zijn gegaan
naar de volgende projecten:
- De Animal- Clinics
- (af)bouwen diverse schoolprojecten
in Nyakongo/Wandega en Daisy

Special School.
- 1
 6 weeskinderen worden volledig gesponsord op diverse scholen/internaten
in Kisumu e.o.
- Honderden (fruit) bomen.
- Voedselprogramma’s (pannen, mokken
en maïsmeel) op vele scholen.
- Schooluniformen en 2de handskleding.
- Ontwormingsprogramma’s / wondverzorging / tafeltjes en stoeltjes op heel
veel schooltjes in de slums van Kisumu.
- Medicalcamps op het platteland.
- Vele weduwegroepen werden in hun
eerste levensbehoefte voorzien met
geiten / kippen / meel / kleding enz.
Gezien de toename van de projecten
ontvangen onze Keniase vrijwilligers

Twee prominenten
Twee prominente personen uit Cuijk,
t.w. burgemeester L. Schoots en huisarts
B. van Veldhoven hebben onlangs afscheid genomen. Beiden kozen daarbij
voor een goed doel : De Stichting Klaartje
Derks voor Kisumu. Van beiden hebben

we een cheque mogen ontvangen. Daar
zijn we hen zeer erkentelijk voor. Maar
we zijn natuurlijk ook heel blij met al die
andere bijdragen voor het werk in Kisumu. Asanteni – Sana : Heel veel dank
allemaal.

een (onkosten)vergoeding.
Daarnaast zijn er de kosten van b.v. de
4-wheeldrive, onze auto met laadbak,
waar ook alle materialen e.a. mee vervoerd worden.
Onze administratie hier en de boekhouding uit Kisumu zijn wederom voorgelegd aan Toon Verbruggen, voormalig
hoofd financiën van de Gemeente Cuijk
voor een externe controle. Beiden zijn
door hem akkoord bevonden.
Alle financiële stukken liggen voor iedereen ter inzage.

We hebben onze mooie informatie
folder geheel vernieuwd.
Met dank aan : Marja van Dijk uit
Cuijk (foto’s), Inpladi uit Cuijk
(vormgeving) en Drukkerij Vos uit
Gemert (drukwerk).

Drie maanden in Kisumu
…Alleen maar geven maakt afhankelijk.
De ontvanger hoeft niets meer te doen
en wordt daardoor hulpeloos. Als je hulpeloos wordt gemaakt, word je vanzelf
ook ongelukkig. Eigenlijk word je dan
aangeleerd om ongelukkig te zijn. Denk
daar maar eens over na.Nou, dat wil ik
niet op mijn geweten hebben…

Van 15 januari tot 15 april is Hans van
Beers als vrijwilliger actief geweest
voor onze Stichting in Kisumu.
Met een rugzak aan opdrachten en een
hoofd vol verwachtingen is hij aan zijn
avontuur begonnen. Eenmaal aangekomen daar in Kisumu is hij meteen aan het
werk gezet, om niet meer op te houden…
Hierbij een impressie.
…De Stichting Klaartje Derks werkt op
wel vier niveaus:
1. Werk in de sloppen en in de bush.
Alles wat te maken heeft met scholen
en de opvang van kinderen en met
name weeskinderen.
2. Hulp aan alleenstaande oudere vrouwen.
3. Ondersteuning van studenten.
4. Bouwen van leslokalen en
bibliotheken…

Nejla Pabari met vier voormalige
straatjongens

…Dus voor alles wat er gedaan wordt
geldt dat er een tegenprestatie tegen
over staat. Je krijgt mokken en een pan
als je een voedselprogramma hebt.
Heb je geen voedselprogramma dan heb
je ook geen mokken en kookpan nodig.
Ik noem het voedselprogramma omdat
dat de enige garantie is dat weeskinderen minstens een maaltijd per dag
krijgen….

…Zelf ben ik erg blij en tevreden over
het werk dat door de Stichting Klaartje
Derks en Ladies in Action wordt verricht.
In een ogenschijnlijk uitzichtloze situatie
de moed niet verliezen en gewoon het
goede blijven doen…..
…Voorts wordt er tussendoor en buiten
het schoolseizoen aandacht besteed
aan allerlei andere en nuttige projecten.
O.a. de medical-camps. Wij strijken
neer bij een school in de bush, hebben
drie artsen bij ons en een zeer goed
gevulde apotheek. Op zo’n dag komen
er wel 600 mensen met medische problemen….

Onze jongens van de Daisy Special School op
weg naar hun vakantieadres

Een dagje uit op kosten van de kinderen van Langenboom

…a.s. worden er geiten gekocht om een
groep weduwen te ondersteunen.
De eerste onderhandelingen werden
enige tijd geleden in gang gezet. De
gemeenschap heeft vergaderd, er zijn
gelden ingezameld, er is een plannetje
gemaakt hoe de geiten beheerd worden.
Nu kan het beestenspul worden aangeschaft. Er zijn inmiddels al meer dan 25
vrouwengroepen gestart, in
totaal 1000 vrouwen.
…Allemaal kleine projecten. Oplossingen
voor huis, tuin en keuken problemen.
Voor ons vanzelfsprekend maar hier zijn
ze het verschil tussen dag en nacht…

…Als er overigens bijdehante mensen
zijn, die zeeën van tijd hebben, tegen
een stootje kunnen, niet van het type zijn
“ik wil alle mensen redden”, die
het leuk vinden om in plaats van natuurparken mensenparken te bezoeken
en echt nuttig werk willen doen, meld
je dan aan als vrijwilliger bij de Stichting
Klaartje Derks…dan kun je samenwerken
met Pabari en Tobias.
Voor meer info zie ook de nieuwsbrieven
van Hans van Beers op onze site :
www.stichtingklaartjederks.nl

Medical Camp op het platteland
Ook deze school kan onze steun heel goed gebruiken

Een van de vele kookplekken bij een school.
Elke dag een beker pap

Wycliff in het ziekenhuis

overleg over de aard van de hulpvraag
onder leiding van Betty
Chotu Pabari deelt o.a. brood uit op de
tuchtschool.

“Kleuterschool” van Jacqueline in de slumbs
van Manyatta

Op bezoek in Kisumu Remand Home
oftewel de tuchtschool

Nejla Pabari kleedt deze weeskinderen met school-uniformen

Dank je wel voor de mooie jurk van Mevr.
Schouten uit Polsbroek

Resultaat van het overleg: vele mooie geiten

Onze Tobias op weg naar zijn compound
waar hij woont

…Dit is Wycliff, 13 jaar en hij is zeer
ernstig ziek.Hij heeft een beenmerg
afwijking, een ongeneeslijke erfelijke aandoening. Een lichtpuntje:
soms herstelt het beenmerg vanzelf.
Met goede voeding, goede medische behandeling, regelmatig
bloedtransfusies.
Wycliff komt zomaar op ons pad.
In goed overleg hebben we besloten
om het sponsorgeld van de fietstocht te gebruiken voor zijn behandeling.
Het is maar de vraag of hij het overleeft.
Maar zonder onze hulp is zijn kans
nul…

