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Nieuws van het bestuur.

Citaten van Kenyagangers

Wij zijn er trots op dat wij alweer de
vierde Nieuwsbrief kunnen presenteren. Er
is het afgelopen half jaar weer heel veel
gebeurd in en rondom Kisumu, met name
omdat we ook persoonlijke ondersteuning
kunnen bieden op dit moment. En zoals het
eruit ziet gaat dat de komende tijd zo
blijven. Deze begeleiding van het werk is
erg belangrijk.
In het najaar willen we in Beers een open
huis organiseren, waarbij de Kenyagangers
een presentatie zullen verzorgen en over
hun ervaringen kunnen vertellen. Alle
betrokkenen bij de Stichting Klaartje
Derks worden dan van harte uitgenodigd.

“......What can I tell about AIDS…het is
echt niet te beschrijven…een kwart van de
mensen is besmet, een generatie is aan het
doodgaan en de ergst getroffen groep zijn
de meiden van mijn leeftijd. Soms word ik
er wel eens depri van , hoe hier in Kisumu
en de omgeving alles zo doordrongen is
van de dood. Continu begrafenisstoeten op
straat, heel veel straatkinderen en overvolle
weeshuizen, Norell vertelde over AIDS in
het ziekenhuis….overvolle zalen en voor
mensen met andere ziekten is geen plaats
meer… Gisteren zag ik een man fietsen
met een klein doodskistje achterop zijn
fiets gebonden…kindje verloren. Dan denk
ik echt wel eens…mensen mensen,waar
gaat het met jullie naar toe…het is
taboe,aiaiai,vooral op het
platteland……..wake up, people!!”

Financiele stand van zaken
De stichting kent nog steeds geen kosten,
alle geld wordt besteed aan onze projecten.
Wij hebben zelfs een sponsor gevonden,
die voortaan onze Nieuwsbrieven en ons
informatieboekje gaat financieren: Wim
van de Hoogen uit Cuijk, zelf ook actief is
in Kenya met zijn bloementeelt aldaar,
Florius Bloemenbedrijf.
In 2003, tot 15 juni, zijn er 116
overschrijvingen gedaan op het rekening
van de Stichting. 8180,- euro is in deze
periode naar Kisumu gegaan, terwijl er
12.306,41 euro is binnengekomen in vijf
en een halve maand. Over de drie jaren is
ruim 46.000 euro binnengekomen. Per 156-2003 was het saldo nog te besteden :
22. 296.93 euro.
Begin dit jaar werd de boekhouding
gecontroleerd
en goedbevonden door
Toon Verbruggen uit Cuijk.

Klaartje , Kisumu , februari 2000

(foto)

Citaten van Kenyagangers (vervolg)
“……alles gaat nog steeds naar wens,we
hebben het nog steeds prima naar onze
zin.Op de site van Willy kunnen jullie het
een en ander lezen zodat ik me nu beperk
tot het werk voor de stichting.Het een en
ander begint vorm te krijgen. We hebben
alle projecten nu minstens een keer
bezocht
en
hebben
een
aardige
indruk…Met een stuk of vier/vijf projecten
waar wij en mevrouw Pabari enthousiast
over zijn hebben wat wat meer toegezegd
dan de gebruikelijk
Ugi-mix, schriften en wormpillen e.d. Zo
zijn we bij een doveninternaat geweest
waar we bedden en matrassen hebben
toegezegd. Deze school/internaat is een
nieuw project maar ziet er uit als een van
de beste tot nu toe. En bij een weeshuis/
school in Signolo hebben we een waterput
laten aanleggen. Een lerares van die school
gaat stage lopen bij St.Pauls. Morgen gaan
Willy en ik naar deze nonnen toe om daar
verdere afspraken te maken,we geven dan
ook
een paar “ gastlessen” over
Nederland……….”
Paul en Willy, Kisumu, februari 2003

(foto)

“….mijn “ stokpaardje” is een nieuw
project in de slums vlak achter onze
compound, ik ben benieuwd hoe lang dit
project redelijk goed gaat! Samen met de
dominee en de ongeveer 35 weeskinderen
die hij en zijn vrouw opvangen zijn we aan
het opruimen geslagen op hun stukje grond

(foto)

(boma), de kinderen hebben zelfs ergens
bloemen vandaan..ook verzamelen ze
plastic zakjes, die we wassen en in kleine
stukjes knippen, dit wordt de vulling van
hun zelfgemaakte matrassen, momenteel
slapen ze op de grond. De slums zijn niet
om te lachen. Ik moet door father
Lawrence worden opgehaald omdat ik er
niet alleen doorheen kan lopen, het stikt er
de hele dag door van zatte kerels, die zelf
hun alcohol stoken in conservenblikken,
kinderen lopen in hun nakie rond te rennen
tussen de varkens, geiten, eenden, kippen
en een verdwaald kalf. De straat is een
open riool vermengd met vuilnis…veel
meiden worden vanaf hun tiende ingezet
om de smerige alcohol te verkopen en als
de klant wil krijgt hij het meisje
erbij…..maar goed, des te leuker als je ze
aan het lachen en spelen kan maken en
wanneer je ziet dat er echt wat met je
advies wordt gedaan, wie weet hebben de
kids er echt wat aan……..”
Saskia, Kisumu, juni 2003

(foto)
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De Stichting is nu anderhalf jaar een feit.
In die periode zijn er negen mensen namens de Stichting naar Kisumu geweest om op
de een of andere manier te helpen.
Meer dan twintig projecten ondersteunen we in meer of mindere mate op dit moment.
Door de hulp van onze mensen zijn we nu zover, dat alle projecten geregistreerd
worden, zodat we een goed overzicht krijgen van wat er al gedaan is en wat nog zou
moeten gebeuren.
Saskia en haar “companen” zijn hard bezig om voor eind juli te regelen, dat een
vrijwilligersorganisatie vanuit Nairobi voor een jaar een vrijwilliger naar Kisumu
stuurt, die de projecten kan coordineren en begeleiden.
Ook hebben zij vanaf april geregeld, dat alle mensen, die op de een of andere manier
(financieel) gesteund willen worden op dinsdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur
op de compound bij de familie Pabari terecht kunnen voor aanvragen/ advies enz.
Daarvoor kwamen mensen elke dag van de week.
Met een locale “ aannemer” zijn afspraken gemaakt voor herstel en bouw van
weeshuizen en / of scholen. Telkens wordt eerst een begroting ingediend en samen de
situatie bekeken.
Echter de eindverantwoording en de grote motor in het geheel is en blijft Mevr.Pabari
(Mrs.P) en haar Ladies in Action.
We feliciteren Janet Oduol met haar Stichting Suba Nederland, die zich inzet voor
Aidsweeskinderen in Migori, zo’n 120 km van Kisumu.
Cecilia Reijnen, secretaris van deze Stichting Suba heeft ons infoboekje gemaakt, dat
in de loop van juli zal verschijnen.
Jacques en Yvonne verzorgen regelmatig bijeenkomsten, waarbij het werk van de
Stichting door video, muziek, beelden en enthousiaste verhalen wordt gepresenteerd.
Zij waren op woensdag 9 april te gast op de basisschool in Beers om te vertellen over
de projecten voor de weeskinderen. Eerder al hadden zij een presentatie gegeven bij de
kinderen ter voorbereiding op de eerste H. Communie
Op de begrafenis van Jaap Stuy werd aandacht gevraagd voor de Stichting en geld
ingezameld.
Vanaf eind juni ( Klaartjes Geboortedag) is er weer een Nieuwsbrief ( de vierde) en
kan men de geheel geaktualiseerde website bezoeken.
Het bestuur van de Stichting heeft op 4 april j.l. een bijeenkomst georganiseerd met
mensen die op dat moment nauw betrokken waren bij de werkzaamheden. Paul en
Willie deden hun eerste verslag van het verblijf in Kisumu. Saskia , Cecile en Joke
konden door hun enthousiaste verhalen alvast voorbereidingen treffen.
In overleg met de betrokken Kenyagangers zal er in het najaar een Open Dag in Beers
worden georganiseerd, waarbij alle betrokkenen bij de Stichting van harte worden
uitgenodigd.
Toon van de Acker is en blijft onze grote steun en stimulator. Hij benut menige
gelegenheid om voor de Stichting geld te verzamelen. Met recht is hij dan ook door
het bestuur benoemd tot erelid .
Harry van de Heuvel van de Heuf in Beers is in mei 65 jaar geworden, dat werd
gevierd . Cadeau’s hoefde hij niet, maar wel gevulde enveloppen voor de Stichting
Klaartje Derks.
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Op de rekening van de Stichting worden wekelijks gemiddeld vijf nieuwe
overschrijvingen gedaan.
Op zondag 13 juli a.s. gaan Jacques en Yvonne naar Wehl in de Achterhoek, om geld
in ontvangst te nemen t.g.v. een bijzondere collecte voor een goed doel door de
parochie aldaar georganiseerd.
Wij blijven ervoor gaan in het licht van onze Klaartje.

De projecten
Uit de stroom van brieven van weeshuizen en scholen, de e-mails uit Kisumu en de
rapportages van onze Kenyagangers, 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, ugi-mix ( maispap), borden of mokken en brood ter beschikking gesteld.
Waar dagelijkse voeding wordt verstrekt, wordt een kleine eigen bijdrage 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
Te denken valt hierbij aan : tafels, stoelen, bankjes, schrijfgerei, schriften,schoolborden en
ook schooluniformen of stof om zelf de uniformen te maken.
Gebouwen
Voor zowel weeshuizen als scholen nieuwe daken, muren of vloeren, opknappen van ruimten,
waarbij de kinderen zelf meehelpen met schilderen.
Matrassen en bedden voor twee weeshuizen.
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. Ook krijgen alle weeskinderen regelmatig ontwormingstabletten.
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. Onze trots is en blijft de Klara Garden rondom de
St.Paul’s school. Op de speelplaats zijn speeltoestellen geplaatst.
Waterputten
Bij twee weeshuizen zijn waterputten geslagen.
Het Informatieboekje van de stichting kan aangevraagd worden op onderstaand adres.
Sterrenbos, 3, 5437 NE Beers tel. 0485 316506

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.
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