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Nieuws van de Stichting
In Februari van dit jaar zijn bij de notaris
de statuten gepasseerd en is de stichting
ingeschreven in het stichtingenregister.
Uiteraard is de stichting ook ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel te Den
Bosch/Eindhoven onder het nummer
17143030. Bij de belastingdienst zal
fiscale erkenning worden aangevraagd,
zodat schenkingen aan de stichting en
nalatenschappen op grond van art. 24 van
de belastingwet aftrekbaar zullen zijn voor
de belasting respectievelijk vrijgesteld
zullen worden van successierechten.
Inzake het CBF Keurmerk is nog geen
besluit genomen.
De statutaire doelstelling van de stichting
luidt als volgt: "Het ondersteunen zowel
financieel als anderzins van de door wijlen
Klaartje Derks ontplooide activiteiten t.b.v.
de instandhouding en uitbouwing van
projecten in Kisumu en omgeving, in het
land Kenyia, Afrika, in het bijzonder ter
leniging van maatschappelijke behoeften
van kinderen."
Bij de oprichting van de stichting zijn in
het bestuur de volgende personen
benoemd:
Yvonne Derks
voorzitter
Jacques Derks
secr./penningm.
Theo Lucassen
bestuurslid.

Klaartje Derks Foundation

Behalve Saskia, Thijs en Bram zijn nog
veel meer mensen actief voor de stichting.
Het ligt in de bedoeling om deze grote
achterban een formele plaats in de stichting
te geven. Er is ook een projectplan en een
actieplan in de maak.
Zo heeft het bestuur besloten tenminste
eenmaal per jaar namens de stichting ( op
eigen kosten ) iemand naar Kisumu af te
vaardigen voor overleg, begeleiding van en
controle op de projecten. Op deze wijze
wordt ook het meeste geld meegenomen en
op de aparte rekening in Kisumu gestort.
Met onze contactpersonen in Kisumu
hebben we reeds besloten om met A- en
B-projecten te gaan werken, waarbij de Aprojecten low-profile gesteund worden en
de B-projecten extra financiële steun
krijgen opdat zij een voorbeeldfunktie voor
de omliggende scholen en/of weeshuizen
kunnen gaan vervullen.
Paul van de Boom, een collega van Saskia
Derks bij de CNV-jongerenorganisatie,
overweegt om in het vroege voorjaar van
2003 enkele maanden naar Kisumu te gaan
om het werk van de "Ladies in Action" te
begeleiden.
Het bestuur van de stichting streeft ernaar
om jaarlijks, structureel dus, tenminste
5.000 euro te besteden in diverse projecten.

Mevr. N. Pabari en de "Ladies in Action"
Mevr. Pabari, door ons Mrs.P. genoemd, is onze contactpersoon in Kisumu en aldaar de
"Chairman" van de Ladies in Action, een groep vrouwen, voornamelijk uit de Indische
gemeenschap in Kisumu, die zich al jaren inzetten voor o.a. de aids-weeskinderen in Kisumu
en omgeving. Toen Klaartje daar was mailde ze het volgende:
" Ik ben weer een aantal keren met Mrs.P meegeweest naar de weeshuizen, die zij onder haar
hoede heeft genomen. Er is er eentje bij die mijn aandacht bijzonder gegrepen heeft, een groot
weeshuis, 80 kids opeengepakt in stapelbedden in zalen, aan de rand van een van de
sloppenwijken van Kisumu.........er zijn daar ook veel baby's, die worden gedumpt op de stoep
van het weeshuis.....Er is zoveel goeds te doen daar, er is gebrek aan alles, het is een hele toer
elke dag al die monden te voeden....Mrs. P. gaat stug door met bedelen om geld bij de rijke
Indiërs in Kisumu en geeft hier en daar stapelbedden en matrassen weg of koopt wat Ugi-mixpap. Het blijft dweilen met de kraan open, alle hulp blijft welkom..."
Nu mailen wij bijna wekelijks met Mrs. P. om de stand van zaken met haar door te nemen
Mrs. P. woont al 30 jaar in Kisumu. Zij komt oorspronkelijk uit Cyprus, studeerde in Londen
en leerde daar haar man kennen, die weliswaar geboren is in Kenya, maar Indische ouders
heeft. Beiden zijn zeer betrokken bij het werk voor de weeskinderen en beiden maken zich
grote zorgen over de toekomst van het land. Hun manier van werken ( de lokale bevolking
zelf actief hun eigen toekomst te laten opbouwen) spreekt ons erg aan. Wij hebben alle
vertrouwen in hun en onze samenwerking.

Stand van zaken lopende projecten
Mevr. Pabari gaat iedere week in haar oude autootje, meestal met een van haar collega's van
de "Ladies in Action" drie keer op pad naar weeshuizen en scholen.
De volgende projecten krijgen momenteel geld van de Stichting:
•

Ugi-mix project. Al veel meer dan 200 weeskinderen, verspreid over verschillende
scholen en weeshuizen krijgen elke dag gegarandeerd maispap.

•

Kledingproject. Op de lokale markten worden shirtjes en broekjes gekocht en uitgedeeld
op diverse scholen aan weeskinderen en in weeshuizen. Ook schooluniformen worden
aangeschaft.

•

Leermiddelen, boeken en schoolbanken voor 3 schooltjes. Bovendien wordt bij een
school, de St. Pauls School net buiten Kisumu een tuin en speelplaats aangelegd: The
Clara-Garden. Als tegenprestatie funktioneert deze prima school als stageadres voor de
wat minder gekwalificeerde leerkrachten uit de omliggende bergdorpen

•

Kindermatrassen voor 2 weeshuizen.

•

Medische Zorg voor weeskinderen. Een lokale arts consulteert gratis weeskinderen, die
anders geen medische zorg krijgen. De Stichting betaalt de kosten voor medicijnen en
andere medische zorg.

Het is de bedoeling om in de toekomst meer steun te gaan verlenen aan die scholen en
weeshuizen, die een voorbeeldfunctie kunnen gaan vervullen in Kisumu en omgeving. Wij
gaan ervoor, in het licht van onze Klaartje

Steun vanuit Deventer
Lisa Hurenkamp heeft in 1999 met Klaartje in Tanzania, buurland van Kenya, een
vrijwilligersproject gedaan. Afgelopen najaar zocht Lisa met haar collega Angela de Heus
contact met de stichting, omdat zij in Deventer geld wilden inzamelen voor de Stichting
Klaartje Derks om te besteden in Kisumu. In Februari van dit jaar hebben zij een gedeelte van
het ingezamelde geld naar Kisumu gebracht en tegelijkertijd diverse lopende projecten
bezocht. Op 26 mei j.l. hebben zij in Deventer hun ervaringen gepresenteerd aan een groep
van ruim 40 belangstellenden. Jacques en Yvonne waren aanwezig bij deze presentatie en
hebben eveneens een en ander toegelicht. Lisa en Angela hebben in Deventer en Zutphen
ruim 3.500,- euro bijeengebracht voor de stichting. Een geweldig resultaat.

Financiële stand van zaken
De stichting kent op dit moment nog steeds geen kosten, hetgeen betekent dat alle geld dat
wordt verzameld rechtstreeks en in zijn geheel naar Kisumu in Kenya gaat.
Op de bankrekening van de stichting is tot en met juni 2002 in totaal
(afgerond) Euro gestort.
21.796,In Maart en November 2001 is in euro's ons naar Kenyia gebracht
6.750,In Februari 2002 is naar Kenyia gebracht
2.900,Nog te besteden
12.146,Het bestuur van de stichting is met Mevr. Pabari overeengekomen dat de projecten in Kisumu
worden opgedeeld in z.g. A- en B-projecten, waarbij de A-projecten een normale doorsnee
steun ontvangen en de B-projecten, als zij erin slagen tot een voorbeeldfunktie voor overige
scholen en of weeshuizen uit te groeien, een grotere financiële bijdrage tegemoet kunnen zien.

Acties van de stichting
•

•

•

•

Bij de begrafenis van Klaartje werd een groot geldbedrag bijeengebracht ten behoeve van
weeskinderen in Kisumu, Kenya in Afrika. Daarna is duidelijk geworden dat vele
familieleden, vrienden, kennissen en anderen graag willen blijven doneren voor het goede
doel. Een aantal mensen stort maandelijks een bedrag op de bankrekening, anderen doen
dat per kwartaal. Twee grote religieuze congregaties hebben toegezegd jaarlijks een
donatie te zullen doen.
Het bestuur van de stichting is zelf nog niet aan geldwervende acties begonnen, omdat er
spontaan telkens nieuwe initiatieven zich aandienen. Met name de Beerse basisschool, de
Beerse gemeenschap en de Beerse verenigingen, voetbal en carnaval zijn actief.
De Zilverbergsschool in Overasselt houdt jaarlijks een grote markt met verkoop. In
Maart van dit jaar was er voor gekozen om de netto-opbrengst volledig te schenken aan de
stichting. Aangezien het een actie van Overasseltse jeugd betreft voor Kenyaanse jeugd
heeft de "Wilde Ganzen" besloten om aan de opbrengst te verhogen in het kader van hun
regeling van jeugd voor jeugd. Door Jacques en Yvonne zijn de projecten aan alle
leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 toegelicht door middel van een presentatie.
Bij gelegenheid van het afscheid van Pastor van den Acker van de parochie van de H.
Jozef in Cuijk Noord werd een schilderijen-verkoop georganiseerd, waarvan de opbrengst
geheel ten goede is gekomen aan de stichting. De 90 schilderijen werden ter beschikking
gesteld door de ex-huisarts van Cuijk en amateur-schilder Joep van Kerkhoff. In bussen
in de kerk konden de bezoekers eveneens bijdrage deponeren. Van de afscheidsviering is
een CD gemaakt en de meeropbrengst van deze verkoop is ook ten goede gekomen van de
stichting.

Wist U dat:
• Het logo van de stichting is gemaakt door Brigitte Arts-Eschmann, een goede vriendin uit
Oisterwijk.
• Claire Janssen en Dick Ladrak (zus en zwager van Yvonne) bij hun huwelijk op 21 maart
j.l. geen kado's wilden, maar de gasten vroegen de stichting te steunen.
• Sander Koenraadt uit Wageningen opnieuw in Kisumu is geweest en ditmaal om het
onderzoeksprojectproject van de Universiteit van Wageningen definitief af te ronden. Ook
hij heeft geld van de stichting meegenomen en geïnvesteerd in de projecten in Kisumu en
omgeving
• Corjanne Lucassen uit Oudewater heeft deelgenomen aan een sponsorloop en de
opgebrachte gelden heeft geschonken aan de stichting.
• Het jeugdcarnaval in Beers een cheque heeft overhandigd ter waarde van 33,33 euro en
dat dit bericht in de dorpscourant in Beers heeft gestaan met een foto van de
overhandiging.
• Tot nu toe al 220 mensen geld hebben geld hebben gestort op de rekening van de stichting
en dat bovendien geld bijeen is gebracht bij verschillende acties, waarvan de begrafenis
van Klaartje de eerste was.
• De basisschool in Beers, de Dr. Jan De Quayschool al tweemaal de inhoud van de "sok"
op rekening van de stichting heeft gestort.
• De 80-jarige Mevr. Hurkens uit Cuijk al twee keer een actie heeft gehouden voor de
stichting en de opbrengsten heeft gestort. (Zij overleed in april van dit jaar)
• Zes kinderen van de familie Derks en een aangetrouwde schoonzus in Februari van dit
jaar gezamenlijk hun verjaardag vierden en de gasten opriepen hun bijdrage deze keer ter
beschikking te stellen van de stichting.
• De 95-jarige blinde Mevr. Janssen uit Vught in juni, na haar overlijden, haar nalatenschap
heeft laten over maken op de rekening van de stichting.

Stichting op internet
Er is een webside gemaakt voor de stichting, die op www.stichtingklaartjederks.nl te
bereiken is. Op deze wijze kunnen belangstellenden nog meer informatie over de stichting
verkrijgen en de recentelijke ontwikkelingen kunnen op de site gevolgd worden.
De stichting heeft ook een eigen e-mail adres nl: info@stichtingklaartjederks.nl
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