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Klaartje Derks
voor Kisumu
Nieuws van het bestuur
Als het gaat om Goede Doelen of Ontwikkelingswerk, dan gaat het veelal over
de financiële kant daarvan. Dat ondervinden wij ook als bestuur van de Stichting
Klaartje Derks voor Kisumu. We zijn er
terecht trots op, dat 100% van de donaties naar Kisumu gaat. We kunnen nog
steeds elk jaar tenminste € 24.000 overmaken op de bankrekening aldaar. DankFlorence Gundo, Orongo Widows
and Orphangroup, Kisumu.

‘Het geheim van ons succes is toewijding
en het gevoel van saamhorigheid,
samen verantwoordelijk zijn en
daardoor het gevoel hebben dat het iets
van jezelf is. Ook liefde speelt een grote
rol, want door de liefde blijven we
verbonden met elkaar’
zij al die mensen hier, die vinden dat hun
geld goed wordt besteed. En omdat wij
in Kisumu de juiste contacten hebben
hoeven we ons daar ook niet zo mee
bezig te houden.

Ben jij de moeder
van Klaartje Derks?

foto’s: Marja van Dijk

Maar soms verbazen zelfs wij ons over de
financiële belangen, die zich ook manifesteren in onze projecten in Kisumu e.o. De
blanke westerling, als geldgever tegenover
de gekleurde afrikaan, als geldontvanger.
Dat voelt niet rechtvaardig en niet goed,
echter dat is wel de realiteit, want zonder
financiële middelen lukt het niet om sociaal
te zijn. Maar voorop staat voor ons het
belang van een menswaardig bestaan
voor al die (aids)weeskinderen. Dat zij een
gevoel van eigenwaarde mogen hebben
en daarmee meer hoop voor de toekomst.
Daarvoor willen wij blijven gaan.
Marion – Theo – Toon – Jacques – Yvonne.

Die vraag heb ik de laatste tijd een
paar keer gehad. Dat ontroert me
diep. Op 23 oktober is het alweer
11 jaar geleden dat Klaartje ver
ongelukte. Dat geeft die dag sindsdien een zwart randje. De mensen
die Klaartje hebben gekend zijn in
al die jaren verder gegroeid, ieder
op z’n eigen wijze. Allemaal ook
verbonden met haar op de een of
andere manier, zo nu en dan... Veel
mensen hebben haar leren kennen
na 23 oktober 2000 door de Stichting
Klaartje Derks voor Kisumu. Maar dan
als de Klaartje, die haar leven niet
meer kan leven of de jonge vrouw, die
haar idealen niet kan verwezenlijken
of het meisje dat je laat beseffen, dat
er in de wereld nog zoveel goeds te
doen is. En zolang zoveel mensen ons
blijven steunen, op welke manier
dan ook, gaan wij ermee door, in
het licht van onze Klaartje.

De financiën in 2011
Ook in 2011 blijft de Stichting volop de
belangstelling en de steun genieten van
een grote groep mensen. Zo gaan er elke
keer 350 Nieuwsbrieven de deur uit. Er
is op dit moment, begin oktober, al bijna
€ 25.000,– bij de Stichting binnengekomen
en we weten dat er nog diverse stortingen
aan zitten te komen. Vermeldingswaard
is de sponsoractie, die gehouden is door
Monica van de Berg en haar partner Eduard
Saman. Die actie leverde het fantastische
bedrag op van € 4.524,–. Het grootste
gedeelte van dit geld heeft zij zelf in
Kisumu besteed. (zie pag 4) Het ziet

er dus naar uit dat de inkomsten voor
dit jaar opnieuw gunstig zijn.
Ondertussen is er in 2011, afgerond,
€ 27.000,– besteed in Kisumu en omgeving.
Als er een verschil zou blijven tussen
inkomsten en uitgaven, dan kunnen we dat
bijpassen uit de reserve van onze Stichting.
Op pag. 2 en 3 van deze Nieuwsbrief een
verslag van de werkzaamheden door Chotu
en Nejla Pabari, voor wie ‘charitywork’
meer dan een levenstaak is. De eerste vier
maanden van 2011 zijn er weer diverse
vrijwilligers naar Kisumu geweest. Zij

komen op pagina 4 aan het woord. Het
meeste geld wordt door de Pabari’s uiteraard uitgegeven aan de speerpunten van
2011: voedselprogramma, zaai- en plantgoed, medical camps en het de-wormingproject, de diverse bibliotheken en vooral
de 18 weeskinderen, die op diverse scholen
en internaten zitten en waarvoor het vol
ledige onderhoud door onze Stichting
wordt betaald.
Toon Verbruggen heeft de boekhouding
hier en uit Kisumu over 2010 wederom
goedgekeurd. Trouwens: alle financiële
stukken liggen voor iedereen ter inzage.

Een verslag van de diverse projecten door: De Pabari’s

Bomen en plantgoed

Marja, Nejla, Chotu, Anne, Tobias, Monica

Wij zijn onlosmakelijk verbonden met de
familie Pabari in Kisumu.
Al toen Klaartje daar in 1999/2000 voor haar
stage woonde op hun compound, was Neja
ofwel Mrs. P. actief met haar charitywork in
de slums van Kisumu. Zij richtte ook ‘The
Ladies in Action’ op, een groep Indiase
vrouwen, waarvan zij de voorzitter is. Haar
man Chotu Pabari, een gerespecteerd zakenman in Kisumu, doet de boekhouding en
ondersteunt zijn vrouw volledig, vooral nu
hij met pensioen is.
Nejal Pabari

‘Het meeste en rijkste wat je
hebt, is tijd om de handen uit de
mouwen te steken’

Afscheid van onze
Kenyaanse vrijwilliger
Tobias
Tobias Evans Kodongo is vanaf 2001
vrijwilliger geweest voor onze stichting.
Na een ingrijpende operatie is zijn
gezondheid dusdanig verzwakt dat hij
helaas het werk niet kan voortzetten.
We zijn Tobias heel veel dank verschuldigd voor het voortreffelijke werk dat
hij al die jaren heeft gedaan en wensen
hem en zijn gezin alle goeds toe.

Trees, trees and more trees!

As most of you know, we have various
activities: Food Distribution, De-worming
Programs, Tree Planting, Medical Camps,
Animal camps, School Building, Library Building. The first part was related to the food
distribution.
Now for the second part which has been one
of the big programs has to be cut down due
to man power. Tobias Kadongo retirement
has made it impossible to carry on large
scale. Still we managed to de-worm about
7000 children last school term. Our third
phase is tree planting. Our aim is to plant
thousands of trees.
The children of Kisumu Football Association
are planting 100 trees in Obunga. Also childTobias Kodongo
Evans rechts
op de foto met
Chotu

ren are briefed how to plant trees. So far the
following schools have received trees:
• Kisatiru Primaryschool: 155
• Igunga Primaryschool: 300
• Kisumu Remand Home: 100
Now we go the phase four: medical camps.
We had a medical camp at Gilwatsi School
and treated almost 350 people. Second
medical camp was held at Kisatiru School in
Vihiga district. Here about 300 people were
received medical attention and medicines.
Earlier when Marja and Monica were here
we had a very successful Animal Camp.
Cows, bulls, goats, pigs, dogs, cats and
many other were given vaccination and were
sprayed with teak prevention medicine.

Vrijwilligers
Hi Mr. and Mrs. Pabari

Nieuwe bibliotheek in Chavakali

Marja at animal camp

The final project school building and library
building. Due to lack of funds and very high
cost of construction we have not been able
to build schools. But this did not stop us
from building libraries. So far we have built
four libraries in Vihiga district and one more
to come at Rabour –Kano planes. Children
spend more time studying in libraries and the
results of the schools improve in high standards.

Thank you again for initiating this
mattress project! We at KYFA are
so impressed with the simplicity yet
innovation behind the idea. If we can
get a few more teams on-board, this
would be a really interesting story for
the media to cover. The Obunga Babes
club is pretty excited that they have
already ﬁnished their ﬁrst mattress.
Opiyo tells me that they are giving
them to their players ﬁrst, those who
don’t have a mattress to sleep on.
But they have already gotten requests
from customers who are willing to pay
400 and up. I am going to circulate
information to all of our clubs hoping
that they will be motivated by the
Obunga players.
Thank you again!

Maarten en Monique
Maarten Meijerink en Monique Koehorst
waren van september 2004 tot augustus
2005 (een heel jaar) voor onze stichting aan
het werk in Kisumu e.o. Zij hebben bijzonder
veel betekend voor de ontwikkeling van het
goede werk aldaar. Ook hebben zij elkaar op
deze wijze nog beter leren kennen en zijn ze
nog meer van elkaar gaan houden. Op twee
september jl. zijn zij getrouwd en Yvonne en
Jacques waren aanwezig bij en getuige van
dit huwelijk in het Twenteland.
Manon en Jessy
Manon Smolders en Jessy Rooyakkers studeren verpleegkunde aan de Hogeschool in
Den Bosch. In het kader van hun studie gaan
ze in het voorjaar van 2012 ruim drie maanden stage lopen in Kisumu en daar dus aan
het werk voor onze Stichting. We zijn blij dat
de Hogeschool in Den Bosch ons werk aldaar
heeft goedgekeurd als stage-plaats.

Dr. Beryl at medical camp

Our new project of collecting plastics and
making mattress is beginning to be quite a
success. The children have also agreed to
collected all the plastic bags ﬂoating around
and make mattresses. The material is donated by Klara Foundation and Ladies In Action.
On the right is a letter from the Kisumu
Youth Football Accociation.

Dr. Francis at medical camp

Adoptiekinderen; een mooi en wonderbaarlijk verhaal
Peter en Emily de Roos uit Bodegraven
hebben in 2007 twee Keniaanse kinderen
geadopteerd: een meisje Janet en een
jongen Larrick. In 2010 zijn zij met hen
terug gegaan naar Kisumu, om te laten

Nejla Pabari met Janet en Larrick 2010

zien waar ze vandaan kwamen. In het
weeshuis hoorden zij dat Janet daar
gebracht was door Mevr. Pabari; dus
gingen ze op bezoek bij de Pabari’s.
Op de foto Mevr. Pabari met Janet en
Larrick in Kisumu. Daar hoorden zij van
Mevr. Pabari dat de baby Janet als vondeling werd aangetroffen bij het ziekenhuis. Mevr. Pabari, op dat moment toevallig in het ziekenhuis, heeft de baby
mee naar huis genomen en in diezelfde
tijd waren onze Nederlandse vrijwilligers
Maarten en Monique in Kisumu aan het
werk. Uiteraard is de fam. De Roos met
de twee kinderen op bezoek gegaan in

Monique met Janet 2004

Oldenzaal bij Maarten en Monique.
Wat een toeval dat Monique en Janet
elkaar na 7 jaar weer terug zien en nu
in Nederland... Beide adoptiekinderen
bij fam. De Roos doen het erg goed.

Onze vrijwilligers aan het woord
Monica van de Berg
(januari 2011 - april 2011)
Monica heeft samen met haar partner
Eduard een grote sponsoractie gehouden
en een groot gedeelte van de opbrengst
hiervan zelf besteed aan diverse projecten.
Ook Eduard is in april naar Kisumu gegaan.

Anne, Marja en Monica aan het werk

Marja met kuikens en ujimix voor een groep
weduwen

Anne ten Haaf
(november 2010 - 2 maart 2011)
28 -2-2011... maandag hebben we
kookpotten en mokken uitgedeeld aan
zo’n 20 scholen. Mooi om te zien hoe
dankbaar die mensen allemaal zijn. We
zouden eigenlijk verderop in de week
wat schooltjes langs gaan om te kijken
of de spullen daadwerkelijk gebruikt
werden. Dat is er niet meer van gekomen,
maar daar zijn Marja, Monica en Tobias
op dit moment mee bezig... Ook hebben
we nog pakketjes gemaakt voor 100 oude
weduwen. Als blijk van hun dankbaarheid gingen ze allemaal zingen. Wat een
mooi gezicht was dat.100 oude vrouwen
gekleed in doeken met alle kleuren van
de regenboog, klappend en zingend in
een kerkje. Daarnaast zijn we ook nog
op de kraamafdeling geweest met onze
babykleertjes uit Cuijk-Noord...

feest... op een gewone dinsdag verrast
worden met broodjes en limonade. Dit is
zo mooi om te doen. Die blije kinder
gezichtjes en eindelijk iets in hun buikjes.
Op woensdag zijn we djembees gaan
uitdelen. Iedereen die een djembee wil,
moet een eigen bijdrage betalen. Er zijn
meer als 100 mensen, die een djembee
willen. Het regenseizoen komt eraan en
iedereen wil zijn eigen stukje land klaar
maken voor het te beplanten en te
bezaaien. Een djembee is een soort
spade, die hier vooral wordt gebruikt
door vrouwen. Het is ontzettend hard
zwaar werk om de harde grond om te
spitten...

... Zoals beloofd een eindverslag van de
goede doelen in Kisumu en wat we met
het donatiegeld gedaan hebben. Leuk was
het om een match te maken met een goed
doel en een deel van het donatiegeld.
Zo hebben we een gedeelte van de
‘Animal clinic’ kunnen financieren met
de donatie van een bedrijf voor dierenmedicijnen.
De rolstoelen gekocht voor een weeshuis
(voor lichamelijk/verstandelijk beperkte
kinderen) Dit met de hulp van een aantal
gulle gevers waarvan iemand zelf afhankelijk is van zijn rolstoel en de ander een
kind hebben met een verstandelijke
beperking. Verder: boeken voor een
bibliotheek, geiten, kuikens, tuinschoppen en kookpannen. Al het geld is zeker
héél goed terecht gekomen.
Lieve Donateurs, bedankt!

En toen zat mijn werk voor de Stichting
Klaartje Derks erop. Ik laat alle scholen en
kinderen achter, hopend dat de voedselprogramma’s blijven doorgaan, hopend
dat wezen opgevangen worden door
hun families, hopend dat de kinderen
een mooie toekomst voor zich hebben...
Marja van Dijk
(januari 2011 - april 2011)
Week 9... voor de weeskinderen was
er als extra 1 pak meel. Dat is nog eens

Weeskinderen blij met nieuwe rolstoelen

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.
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