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Nieuws van de Stichting
Twee kalenderjaren ondersteunen we de
zorg voor voornamelijk aidsweeskinderen
in Kisumu in Kenya. De stichting, die
bijna een jaar bestaat, mag zich verheugen
in een groeiende belangstelling. Het aantal
vaste donateurs groeit nog steeds en er is al
duidelijk sprake van een structurele
inkomstenstroom. Bovendien, zoals U kunt
lezen in deze nieuwsbrief, zijn er ook in de
afgelopen tijd grote donaties geweest en
staan er voor 2003 opnieuw acties in de
steigers.
Het aantal hulpverleningsprojecten is sterk
uitgebreid en zoals uit de rapportage in
deze nieuwsbrief blijkt, zijn dankzij de
“ladies in Action” in Kisumu en omgeving
vele scholen en weeshuizen met Uw
financiële steun geholpen. Nog steeds
spelen wij het klaar om alle geld wat
binnenkomt zonder enige kosten voor
100% door te sluizen naar Kenya.
Samen met Mevr. Pabari van de “Ladies in
Action” zijn we alweer wat verder op weg
om de projecten in te delen in A- en Bprojecten, waarbij de B-projecten grotere
financiële steun krijgen omdat ze er in
slagen om een voorbeeldfunktie te
vervullen voor omliggende scholen en
weeshuizen. Dit is een van de speerpunten
in het beleid van onze stichting. De Aprojecten krijgen alleen ondersteuning met
voeding en kleding.
Bij Vihiga Children’s Home is het
voedselproject beëindigd, omdat zij in staat
zijn dit project geheel zelfstandig, zonder
financiële hulp voort te zetten

Klaartje Derks Foundation

In deze nieuwsbrief zullen wij ook een
nieuw contact van ons met de Kenyaanse
Janet Oduol, die in Nijmegen studeert en
niet ver van Kisumu woont, aan U
voorstellen.
Het besluit van het bestuur van de stichting
om tenminste éénmaal per jaar namens de
stichting iemand ( op eigen kosten ) naar
Kisumu af te vaardigen voor overleg,
begeleiding van en controle op de
projecten, wordt ook geëffectueerd. In
februari en maart van dit jaar waren
namens ons Lisa en Angela in Kisumu bij
de Pabari’s en op 7 januari a.s vertrekken
Paul van de Boom, een excollega van
Saskia Derks bij de CNVjongerenorganisatie, en zijn vriend Willie
Bulsink voor enkele maanden naar
Kisumu om het werk van de "Ladies in
Action" te begeleiden en te ondersteunen.
Het bestuur heeft samen met Paul en
Willie een werkplan geschreven, waarin
o.a. alle aandachtspunten voor hun bezoek
zijn verwoord. Na hun terugkomst zal een
Open Huis worden gehouden, waarin zij
een presentatie zullen verzorgen en over
hun ervaringen vertellen. Alle betrokkenen
bij de stichting zullen t.z.t. worden
uitgenodigd.
Het streven van het bestuur van de
stichting om jaarlijks, structureel dus,
tenminste 5.000 euro te besteden in diverse
projecten in Kisumu en omgeving wordt
ruimschoots gehaald in de eerste twee
jaren dat wij aan het werk zijn.
Een globaal financieel overzicht hebben
wij ook in deze nieuwsbrief opgenomen

Mevr. N. Pabari en de "Ladies in Action"
In de vorige nieuwsbrieven hebben wij U al kennis laten maken met Mrs. P., zoals Klaartje
Mevr. Nejla Pabari noemde. In de twee jaar, die we met haar werken, hebben we alleen maar
respect voor haar inzet en die van vele betrokken Kenyaanse mensen bij de diverse projecten.
Zij beseffen allemaal maar al te goed, dat hun Kenya tot een van de armste landen van de
wereld behoort met een gemiddeld jaarinkomen van $ 270,00 waarbij de arme tot zeer arme
onderlaag van de bevolking zeer snel groeit.
“…..Als je moeite hebt je kinderen genoeg te eten te geven, je bent de hele dag in de moestuin
aan het werk, water halen in de rivier, hout sprokkelen en koken, wassen, enz. En als je niets
bezit dan een hutje met een tafel en een stoel. Nou ja, dan kan je het niet zo boeien als er een
jong blank meisje je komt vertellen dat je eigenlijk onder een klamboe moet slapen….ongelooflijk hè, wat en wereld van verschil met mijn leventje. Ze zijn van mijn leeftijd, maar deze
meisjes hebben heel andere dingen aan hun hoofd. Ik hoop dat hun dochters wel de kans
krijgen door te leren…….” Einde citaat mailtje van Klaartje d.d. 24-11-99.
We blijven doorgaan met het financieel ondersteunen van de projecten van Mevr. Pabari en de
“Ladyies in Action”, in het licht van onze Klaartje.

Janet Oduol uit Migori
Janet is geboren en getogen in het stadje Migori, niet zo heel ver van Kisumu in Kenya. Ze
was bevoorrecht omdat ze heeft kunnen studeren. Zij geeft zelfs les aan de Universiteit van
Nairobi, de hoofdstad van Kenya en kreeg aldaar een studiebeurs, waarmee ze op dit moment
studeert aan de universiteit van Nijmegen. Samen met haar familie heeft ze in Migori een
weeshuis voor aidskinderen opgericht. Janet heeft in Nijmegen een groepje sympathisanten,
die overwegen een afzonderlijke stichting op te richten voor het project in Migori. Met deze
groep hebben wij contact. Medio december 2002 is Janet van een stage van 3 maanden in
Kenya teruggekeerd in Nijmegen om de studie te vervolgen. Op ons verzoek is Janet diverse
keren vanuit Migori naar Kisumu gereisd om onze projecte te bezoeken. Zij zal binnenkort de
stand van zaken komen vertellen en de gemaakte foto’s overhandigen. Haar weeshuis hebben
wij gesteund met een aanmoedigingspremie van 500 euro

Paul van den Boom en Willie Bulsink:
Paul en Willie, twee vrienden, wonen in Utrecht en zijn afkomstig uit Wehl (de Achterkoek).
Paul is een ex-collega van Saskia Derks. Zij gaan begin januari (geheel op eigen kosten) voor
ongeveer 3 maanden naar Kisumu. In goed overleg met het bestuur van de stichting is voor
deze reis een werkplan opgesteld, dat voorziet in een inventarisatie van de projecten, een
evaluatie van de hulpverlening en het maken van aanbevelingen voor de vervolghulp. Voorts
zal ter plekke met Mevr. Pabari en de “Ladies in Action” ook doorgesproken worden over hun
projectorganisatie in Kisumu, dit om meer garanties voor kwaliteit en continuiteit te
bewerkstelligen. Paul en Willie zullen ook het weeshuis van de familie Oduol in Migori
bezoeken en adviseren of er na de aanmoedigingspremie vervolghulp aan dit project wordt
gegeven.

Stand van zaken lopende projecten
Uit de stroom van brieven van weeshuizen en scholen, de e-mails uit Kisumu en de
rapportages van Lisa en Angela, die namens ons in februari en maart van dit jaar in Kenya
waren hebben we onderstaande lijst kunnen maken, die een redelijk goed beeld biedt van de
hulpverleningsprojecten.

Voeding en kleding
Vooral voor de (aids)weeskinderen is er heel groot gebrek aan goede voeding en kleding.
Mevr. Pabari en de “Ladies in Action” blijven hier een grote nadruk op leggen. Waar nodig
worden kookpannen, mais-mix, borden of mokken en brood ter beschikking gesteld. Waar
dagelijkse voeding wordt verstrekt, wordt een kleine eigen bijdragen van de kinderen
gevraagd. Bij Vihiga Children’s Center is men er in geslaagd om het project in eigen beheer
en dus zonder onze hulp voort te zetten.

Schoolmiddelen
De Kisinguru School en de Nyanza School hebben een uitbreiding van de leerboeken
gekregen. De Robin Nursery School kreeg tafels en stoelen. Vihiga Chlidren’s Home kreeg
tafels, voor stoelen was een andere sponsor gevonden. De Kisinguru School werd verblijdt
met 60 stoelen, de tafeltjes maken ze zelf. Op diverse plaatsen zijn schooluniformen uitgereikt
en op sommige plaatsen is stof afgeleverd om de uniformen zelf te kunnen maken.

Gebouwen
Bij de Synolo Primary School was het hele dak van de school gewaaid. Deze school heeft van
ons geld een nieuw dak gekregen. De Kisinguru Primary School heeft, na stormschade, voor
één klas een nieuw dak gekregen. Verder zijn er nog wat reparatiewerkzaamheden aan deze
school betaald. Het East Enders Orphange is een weeshuisje, dat letterlijk is ingestort. Er
wordt bezien wat voor hulp hier geboden kan worden

Matrassen en bedden
Twee weeshuizen:Juvenile Remand Home en Migosi Orphan Center hebben voor de
weeskinderen matrassen gekregen. In Vihiga’s Children Home zijn vier nieuwe stapelbedden
geleverd

Medische zorg
Medische zorg op het platteland is vaak behalve onbetaalbaar ook onbereikbaar. De
aidsweeskinderen worden, na bemiddeling door de ”Ladies in Action” , met een zekere
regelmaat door een arts bezocht en door onze stichting wordt een gedeelte van de kosten van
noodzakelijke medicijnen vergoed. Met name Lisa en Angela hebben zich hiervoor sterk
gemaakt.

Tuinaanleg en bomen planten
Bij meerdere scholen en weeshuizen zijn bomen geplant en/of tuinen aangelegd. Het begin
van productie van groenten, fruit en hout.

Waterputten
Bij Vihiga Children’s Home is de eerste waterput geslagen en operationeel.

Wensen
St. Pauls School: een waterput, een keuken en een eetzaal
Vihiga Children’s Home: electriciteit, meisjesslaapzaal (in voorbereiding )
Life Of Faith Orphans Center:gereedschap, machines,
East Enders Orphanage: gehele nieuwbouw (ingestort)
Kisinguru School: waterput

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 november 2002 in totaal
(afgerond) Euro gestort.
30.070,In Maart en November 2001 is in euro's ons naar Kenya gebracht
6.750,In Februari 2002
2.900,In Oktober 2002
500,In November 2002
4.500,Nog te besteden
15.320,Op het einde van dit jaar wordt de administratie van de stichting door Dhr. A Verbruggen,
assistent accountant, gecontroleerd. De bevindingen van deze controle zullen we tijdens Het
Open Huis presenteren.
.
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Voor kerstmis ruim 2000 kinderen extra voeding krijgen in de vorm van melk, pap en
brood en dat er ongeveer 1000 kinderen nieuwe kleren en kerstattentie ontvangen. Deze
periode is voor de “Ladies in Action”de drukste tijd.
Een van de vaste donateurs bij de maandelijkse overschrijving telkens schrijft”Help de
kinderen!”
Het beleid van de stichting in een projectplan zal worden opgenomen.
Tot nu toe al 267 mensen geld hebben geld hebben gestort op de rekening van de stichting
Alweer een Beerse vereniging: “Energo”, de opbrengst van de clubactie op de rekening
van de stichting heeft gestort
De Venelgroep van de IVN de kas heeft gestort.
Groep 5 van de Dr. Jan de Quayschool in Beers een actie heeft gehouden
De 85-jarige Mevr. Smals uit Boxmeer ter gelegenheid van haar verjaardag een actie heeft
gehouden voor de stichting en de opbrengsten heeft gestort.
De familie van Hoek in Beers ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Peter voor de
stichting een grote actie heeft gehouden onder alle gasten.
Pastoor A. v.d. Acker hard op weg is de allergrootste sponsor te worden, omdat hij
regelmatig het stipendium van kerkelijke diensten laat storten op de stichting
De Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze” besloten heeft de netto opbrengst van hun
kerstpakkettenactie 2002 ter beschikking van de stichting te stellen

Stichting op internet
Voor meer informatie kunt U terecht op onze website: www.stichtingklaartjederks.nl
Mailen kan ook: info@stichtingklaartjederks.nl Voor suggesties, op- en aanmerkingen
houden wij ons aanbevolen: Sterrenbos, 3, 5437 NE Beers te. 0485 316506
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