Nieuws van het bestuur

Citaten van Kenya-gangers

Wij zijn als bestuur erg blij met de
enorme belangstelling voor de presentatie
van de projecten op vrijdag 31 oktober in
het Wapen van Beers. We hebben ruim
100 gasten mogen verwelkomen.
Allemaal mensen die de Stichting Klaartje
Derks voor Kisumu een warm hart
toedragen en dit regelmatig laten blijken
door hun financiële ondersteuning.

"...We hebben vorige week veldwerk
gedaan in Miwani, het onderzoeksdorp
dat het dichtste bij Kisumu ligt en waar de
meeste malaria voorkomt. Op dinsdag
was daar een speciale ' Action Program
AIDS' dag georganiseerd, met allemaal
toneelstukjes, liedjes en dansjes door de
kinderen ingestudeerd over het thema
AIDS, was heel bijzonder om bij te zijn.
Het onderzoek doen daar was nogal een
chaos. De school daar is echt het andere
uiterste van de school in Fort Ternan,
waar we de eerste week zijn geweest. No
discipline at all!! De leraren zitten buiten
onder een boom de hele dag een beetje te
ouwebetten en een paar meisjes uit
'standard 8' ( dat is de hoogste klas) lijken
de boel een beetje te runnen... Bovendien
was het bericht van 'malaria onderzoek bij
de primaryschool' als een lopend vuurtje
de hele omgeving doorgegaan met als
gevolg tientallen moeders met zieke
kindjes die ook een test willen"

Saskia, Paul en Willie vertellen met
behulp van fotobeelden uit Kisumu hun
ervaringen van drie maanden Kenia.
Enkele van de projecten worden
uitgebreid besproken en het wordt
duidelijk dat er met het geld van de
stichting heel veel goeds wordt gedaan in
de geest van Klaartje. Bijvoorbeeld
kinderen die dagelijks ujimix krijgen,
leermiddelen en kleding voor de
weeskinderen en bouwmaterialen om een
school te bouwen. Dit alles wordt alleen
toegezegd als er ook initiatieven van de
plaatselijke bevolking tegenover staan.

Klaartje, Kisumu, november 1999.
Samengevat kunnen we stellen;
Citaten van Kenya-gangers










Er gaan steeds meer vrijwilligers
vanuit Nederland op eigen kosten
naar Kisumu
Honderd procent van de donaties
komt ten goede van de projecten in
Kisumu
Na een aarzelend begin worden de
projecten steeds professioneler
Er is een constante geldstroom die
binnenkomt om de projecten te
kunnen financieren
Er wordt steeds meer
samengewerkt met andere
stichtingen met een zelfde
doelstelling

We zijn er als bestuur van overtuigd, dat

"...met pastoor Lawrence meegeweest de
slums in. Hij heeft een weeshuis met
ongeveer 30 kinderen. Vreselijk slecht en
armoedig.Kinderen snoepjes, bananen en
ontwormingspillen gegeven. Lawrence
heeft met name behoefte aan
ondersteuning met alle monden voeden.
Verder zou hij wel af en toe een dokter of
verpleegkundige willen consulteren. Ook
matrassen/ bedden hebben ze niet. Alle
spullen lagen verspreid. We willen kleren
kopen, kisten voor de spulletjes,
matrassen, ujimix en eens een goed
gesprek hebben over structureren door
b.v. opruimen..."

deze open avond een stimulans is voor de
toehoorders en het bestuur om op de
ingeslagen weg door te gaan.
Begin januari 2004 gaan Jacques en
Yvonne voor drie weken naar Kisumu om
de projecten te bekijken en aan de
toekomst van de Stichting Klaartje Derks
voor Kisumu te werken.
Theo Lucassen, bestuurslid.
Financiële stand van zaken
Dat het met de stichting heel goed gaat
mag ook wel blijken uit de financiële
gegevens. De stichting kent inmiddels
veel vaste donateurs, die maandelijks, per
kwartaal of eenmaal per jaar geld storten.
In het jaar 2003 werd tot half december
256 keren geld gestort op de
bankrekening van de stichting. Dat is
gemiddeld meer dan vijf keren per week.
In totaal werd er dit jaar 21.717,00 euro
gestort. Hiervan is dit jaar 12.800,00 euro
besteed aan het werk voor de (aids-)
weeskinderen in Kisumu. Nog steeds is
het zo dat iedere eurocent, die
binnenkomt, volledig, dus zonder kosten
geheel wordt doorgesluisd naar Kisumu.
Over de drie jaren dat de stichting nu
bestaat is er in totaal het enorme bedrag
van 55.640,00 euro binnengekomen. Het
bestuur van de stichting is alle donateurs
heel erkentelijk voor de royale bijdragen
die wij mochten ontvangen.

Saskia en Cecile, Kisumu, 26 mei 2003.
(FOTO)overleg met alle
projectcoördinatoren
Citaten van Kenya-gangers
"..en weer zaten er zo'n 40 kinderen in de
leeftijd van 2 tot 6 jaar op de rieten
matten in het schooltje. Het is vreemd
elke dag geconfronteerd te worden met
AIDS, ook hier alleen maar wezen, zo
jong en dan al alleen.
Grootouders die eigenlijk verzorgd
moeten worden door hun kinderen,
worden nu opgezadeld met de opvoeding
van een aantal kleinkinderen, het zal lang
duren, misschien wel nooit, dat je effect
ziet van al die organisaties die zich
inzetten om Aids in de greep te krijgen.
Ik heb het idee, dat de mensen zich nog
steeds niet bewust zijn, of willen zijn, dat
zij diegene zijn die als eerste ervoor
kunnen zorgen dat Aids niet
doodsoorzaak nr.1 zal zijn.
Er sterven gemiddeld 300 mensen per dag
aan Aids en dan is de bevolking die in de
bergen woont nog niet meegeteld. Ook zie
je kinderen, die besmet zijn en soms al
erg ziek.
Het is ook de gewoonte dat als de
echtgenoot komt te overlijden een broer
van de echtgenoot met de weduwe naar
bed mag. Dus de cirkel is weer rond.."
Marja en Monique, Kisumu, 4 december
2003.

Wetenswaardigheden
-In 2003 zijn er 9 mensen naar Kisumu geweest voor onze stichting. Een geweldig
aantal, maar dat betekent ook dat het bestuur, na overleg met Mevr. Pabari de
voorwaarden voor een verblijf in Kisumu heeft aangescherpt.

-Er is contact gelegd met twee internationale vrijwilligersorganisaties, n.l. met IJU uit
Arnhem en de VSO in Nairobi om te kijken of er in de toekomst samenwerking
mogelijk is.
-De stichting heeft zich op internet aangemeld op de Kenya-site. Dat leverde een aantal
nieuwe contacten op met organisaties, die zich met ons verwant voelen, maar ook
nieuwe contacten met jonge mensen die voor onze stichting willen werken. B.v. Read
to Grow, een organisatie uit Helmond, die duizenden engelstalige boeken heeft
verzameld, die zij gratis ter beschikking stellen voor projecten in o.a. Kenya. We
hebben al 200 prachtige prentenboeken gekregen en we gaan in januari bekijken of we
"een mobile bibliotheek" in Kisumu kunnen realiseren.
-De Stichting Respect uit Ede is al enkele jaren actief in het Pandipieri-project in
Kisumu en de Nijmeegse stichting Bona Baana helpt kansarme jongeren in Oost
Afrika. Wellicht dat er vanuit onze stichting samengewerkt kan worden.
-De Fam. Van Hal uit Cuijk stortte 1.000,00 euro uit de opbrengst van de
postcodeloterij.
-Op zondag 14 december hebben Jacques en Yvonne een checque in ontvangst mogen
nemen van het centrum voor de kunsten "De Meander" Land van Cuijk en Noord
Limburg, ter waarde van 800,00 euro
-Twee stagiares van de CIOS uit Arnhem (waaronder Bram Nieskens uit Cuijk) bleken
in november op de compound van de Fam. Pabari te wonen. Zij hebben stage gelopen
op een school in Kisumu en zijn daarna diverse keren met Monique Kaak en Marja van
Dijk, die op dit moment voor onze stichting in Kisumu zijn, mee geweest om de
projecten te ondersteunen. Marja en Monique werken bij Vizier in de
gehandicaptenzorg en besteden speciale aandacht aan een klasje met 36 gehandicapte
kinderen in Kisumu. Zij hebben van hier aangepast lesmateriaal meegenomen.
-De Mikadoschool (mlk-school) in Gennep is actief aan de slag gegaan voor de
kinderen in Kisumu met mooie tekening en foto's. Zowel Monique als ook Yvonne en
Jacques hebben tevens uitleg gegeven over het werk van de stichting.
-Yvonne heeft in september contact gehad met Lies Haumans uit Nieuw Bergen
(Limburg) van de stichting SOB, die diverse projecten steunt in Kenya en in Sudan,
waar o.a. Jan Laarakkers werkzaam is.
-De stichting Suba heeft in november een charity-dinner georganiseerd in Hotel Erica
te Berg en Dal. De actie van Suba was een groot succes en wij hebben er acte de
presence gegeven.
-Mevr. Pabari (Mrs.P.) laat regelmatig weten de werkzaamheden van onze kenyagangers zeer te waarderen. Zij heeft gesukkeld met haar gezondheid en is zelfs in
augustus opgenomen geweest in het ziekenhuis met hartklachten. Dat betekende nogal
wat voor het organisatorisch vermogen van o.a. Lenneke Derks, die namens ons in
augustus in Kisumu was. In haar laatste mailtje schrijft Mevr. Pabari: " Marja en
Monique are doing great jobs. They are very mature and very realistic. So jobs get
done without too much emotion involved. -De nieuwe regering van Kenya heeft het
recht op onderwijs voor iedereen ingevoerd en het schoolgeld afgeschaft. Goede zaak,
maar in de praktijk komt het er op neer dat de klassen nog meer worden volgepropt
met schoolkinderen.
De projecten:
Hierbij een impressie van de belevenissen van Marja van Dijk en Monique Kaak, zoals
zo mooi is omschreven in de verslagen, die we regelmatig ontvangen:
-Meer dan 150 kerstpakketjes ingepakt en uitgedeeld aan de Orongo Widows en the
old ladies in Sinyolo. De pakketjes bevatten : 2 stukjes zeep, 3 doosjes lucifers, 2
zakjes zout, paracetamolsiroop en boter. ' Wat voor ons niets lijkt, is voor hen heel
bijzonder'.

-Bijna elke dag gaan ze naar de markt voor T-shirtjes en bananen :bij al hun bezoeken
aan scholen en weeshuizen worden ontwormingspillen, snoep en natuurlijk uji-mix
uitgedeeld.
-Halsbrekende tochten worden ondernomen over de modderige slechte wegen en met
alle vervoersmogelijkheden die daar zijn: de matatu ( 22 man in een oud busje), de
boda-boda ( fietstaxi), een oude truck of de pick-up van de fam.Pabari.
-Op elke dinsdagochtend wordt het wekelijkse spreekuur gehouden. Zo maken zij
kennis met alle projectcoördinatoren. Daarna gaan ze op pad om nieuwe aanvragen te
bekijken.
-De Magadi Primary School bezocht ( meer dan 1000 kinderen) waar ook een klasje
van ongeveer 36 verstandelijk gehandicapte kinderen is. Afspraken gemaakt omdat nu
de kerstvakantie begint. In één klas zitten 134 kinderen omdat vanwege het gratis
onderwijs nu alle klassen overvol zijn.
-Een bezoek gebracht aan het weeshuis Obungo van Lawrence, dat midden in de slums
ligt. Ook Saskia en Cecile zijn daar geruime tijd actief geweest.
-Een kofferbak vol bananen, blouses en schooluniformen gebracht naar het project van
Tobias in Sinyolo.
-Een levensgevaarlijke tocht gemaakt naar Vihiga Children's Home, waar zo'n 40
weeskinderen wonen in twee nieuwe gebouwtjes (Klara's Wish) mede dankzij de steun
van de Stichting.
-Alle projecten worden als zeer indrukwekkend ervaren.
-Bewonderenswaardig hoe enthousiast en actief alle Kenyagangers tot nu toe zijn. Het
lijkt wel of zij hun hart hebben verloren aan al die (aids) weeskinderen in en rondom
Kisumu.
-En ook wij blijven ons hier met hart en ziel inzetten, in het licht van onze Klaartje.
"Het meeste en rijkste wat je hebt is tijd om je handen uit de mouwen te steken"
Uitspraak van Mrs. P. tijdens een seminar met alle projectcoördinatoren op
8/7/03.

Heri za krismas
Prettige kerstdagen
Heri ya mwaka
Gelukkig nieuwjaar
Yvonne, Jacques, Saskia, Thijs en Bram

Stichting op internet
Voor meer informatie kunt U terecht op onze website:
www.stichtingklaartjederks.nl
Mailen kan ook: info@stichtingklaartjederks.nl.
Bank: 1171.65.956 t.n.v. Stichting Klaartje Derks Voor Kisumu.

