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Nieuws van het bestuur
Gaat het nog steeds goed met jullie
Stichting? Deze vraag wordt ons de
laatste tijd regelmatig gesteld. Het gaat
inderdaad nog steeds goed, heel goed
zelfs. We verbazen ons regelmatig over
het enthousiasme van al die mensen die
namens onze Stichting in Kisumu zijn
geweest (12) of daar nog naartoe gaan (6).
Wij zijn ons ervan bewust, dat een aantal
factoren zorgen voor het succes.
Allereerst natuurlijk onze Klaartje. We
missen haar elke dag en zij is en blijft
onze drijfveer in alles wat wij doen en dat
heeft zeker een positieve uitwerking.
Daarnaast spreekt onze manier van
werken veel mensen aan: kleinschalige
projecten, aan de basis werken, geen
overheadkosten en een zeer betrokken en
persoon-lijke benadering. Ook hebben we
het erg getroffen met onze
contactpersonen in Kisumu: De familie
Pabari, waar we een hechte
vriendschapsband mee hebben gekregen.
Dan vallen alle grenzen, afstanden,
geloven weg en dan ga je samen voor een
zaak:
zoveel mogelijk (aids) weeskinderen
geven waar ze gewoon recht op hebben:
eten, een bed, naar school, kleren, een
eigen koffertje met wat spulletjes, een
thuis, kortom een beetje toekomst.

Het gaat nog steeds goed met onze
stichting en zo- lang zoveel mensen ons
enthousiast blijven steunen op welke
manier dan ook gaan wij ermee door, in
het licht van onze Klaartje.
Yvonne Derks. Voorzitter.
Financiële stand van zaken
Wat feiten op een rijtje: De vele vaste
donateurs (180), die maandelijks, per
kwartaal of eenmaal per jaar geld storten
blijven de stichting heel trouw.
Daarnaast waren de afgelopen periode
diverse bijzondere acties : Stichting
Kunsteducatie De Meander.
Steunpunt ’t Kloster Langenboom.
Acties van onze Keniagangers Monique
Kaak en Marja van Dijk.
Kerstactie van onze buurvrouw Annie van
de Leuvert.
Kerstactie Basisschool Dr.J.de Quay
Beers
Ouderenbond Beers/Linden.
Vastenactie Parochie Lambertus Beers.
Actie 1ste communicanten Beers.
Ziekentriduüm Cuijk.
Opbrengsten diverse (familie) feesten.
Collectes diverse uitvaarten.
Bijdrages diverse congregaties.
Jaaropbrengst 2004 doopvieringen St.
Martinusparochie Cuijk.
Diverse acties lopen nu nog...

Tijdens haar verblijf in Kisumu mailde
Klaartje diverse malen: “….. er zijn daar
heel veel baby’s, ze worden door hun
moeder/familie uit de sloppenwijk
gedumpt op de stoep van het weeshuis.
Veel aidswezen, moeder dood of
doodziek. Sommige hebben de ziekte bij
de bevalling van de moeder gekregen en
zullen nooit ouder dan drie jaar worden en
hun hele leventje lang erg ziek zijn. Er is

In totaal is er in de eerste 5 maanden van
dit jaar meer dan 5.500 euro
binnengekomen. Ruim 34.000 euro is tot
nu toe naar diverse projecten in Kisumu
gegaan. Over de drie jaren dat de stichting
nu bestaat is er in totaal het enorme
bedrag van 64.000 euro binnengekomen.
Asanteni-Asanteni-Asanteni-Asanteni.

zoveel goeds te doen daar, er is gebrek
aan alles…voor stomme simpele
dingen…is er geen geld. Soms weet ik het
ook niet meer, want het wordt alleen maar
er-ger hier, er komt geen einde aan de
kinderen en meer en meer van hen hebben
geen ouders meer door AIDS…het is echt
niet te beschrijven……ik geloof niet dat
dit een erg vrolijk mailtje is geworden …
maarruh, verder gaat alles goed hier hoor!
Denken jullie na over fondsenwerving…
Mrs. P staat garant dat het geld goed
terecht komt. Ik kan wel foto’s maken als
dat nodig is….”

Dank jullie allemaal. ( Swahili)

Jacques en Yvonne Derks in januari in Kisumu
Voor Jacques de tweede keer. Voor mij de eerste keer, heel
spannend, bijna te spannend... Een lange reis met veel
wachten. Nairobi...en dan een klein vliegtuigje richting
Kisumu... een hartverwarmend onthaal door de Pabari’s en
door Marja en Monique. Een goed onderkomen op hun
compound en dan… de eerste rit naar St.Paul’s met sister
Caroline, Klara’s Garden, het spreekuur voor alle
coördinatoren van onze projecten op dinsdagochtend,
schooltjes en weeshuisjes bezoeken, op het platteland en in de
slums, zoveel hartelijke mensen, wat een kinderen, zoveel...
veel praten met de Pabari’s, tropenregens, de mooiste
zonsondergangen in het Victoriameer, Klaartjes favoriete
plekjes bezoeken, haar vriendin en verpleegster Judith gevonden, haar werkplek
gezien, haar dichtbij gevoeld! Wat kunnen we hier toch veel goed doen, wat kun je je
hier toch goed voelen, maar ook verdrietig en verbaasd om zoveel tekort, te ziek, te
heet. Het is niet eerlijk verdeeld in de wereld. We kunnen hier zoveel doen... Als je
hier eenmaal bent geweest, dan wil je zo weer terug...
Yvonne.
De Pabari’s in Holland
Van 16 tot 24 april van dit jaar waren Mr. En Mrs. Pabari op
bezoek in Beers, na familiebezoek in Engeland. Op 17 april
was er t.b.v. de Pabari’s een reunie met alle Keniagangers bij
de Derksen op de Sterrenbos. Het was een hartverwarmende
en bijzondere ontmoeting. Verder hebben zij die week
genoten van de echte Hollandse uitstapjes, waarbij vooral
tuinen de voorkeur genoten van Mrs.P.
Hollandse zaden, plantjes en zelfs 8 bevruchte eieren van
onze krielkippen hebben hun weg gevonden in Kisumu, 6
kuikens zijn er inmiddels geboren, hun nepmoeder is een...
Keniase eend.
Onze vrijwilligers in Kisumu

Wat we belangrijk vinden is de continuïteit/ begeleiding/ structuur van de projecten.
Met Mrs. Pabari als supervisor, Mr. Pabari als beheerder van de financiën, Trent
Harrison als coördinator en regelmatig vrijwilligers uit Holland hebben we hiervoor
voorlopig een goede oplossing gevonden.
Marja van Dijk en Monique Kaak hebben van november 2003 tot februari 2004 heel
veel werk kunnen verzetten. Elke dinsdagochtend was er op de compound van de
Pabari’s spreekuur voor diegenen, die hulp vroegen. Er werd dan gekeken naar die
hulpvraag, onderhandelt over de bijdrage van de Stichting hierin, afspraken gemaakt
voor een bezoek enz. Marja en Monique waren keien in het onderhandelen op alle
vlakken: bij het kopen van kleren op de markt als bij het vinden van de goedkoopste
taxi.. Daarnaast hebben zij op scholen en weeshuizen veel kinderen blij gemaakt door
hun enthousiaste inzet Kilo’s rijst hebben ze gekookt, stoeltjes geverfd, honderden
kinderen ontwormd en gekleed, feestjes georganiseerd en rondom Kerstmis zongen ze
vrolijk met 30ºc : let it snow, let it snow... Een heel bijzondere ervaring, die ze niet
hadden willen missen, aldus Marja en Monique na hun thuiskomst. Wij hadden hen
ook niet willen missen... Carolien Libert.
In november en december 2003 woonden er ook twee stagiaires van de Cios te Arnhem
op de compound van de Pabari’s. Carolien Libert liep een paar weken mee met Marja
en Monique en dat heeft zij als volgt ervaren: “...De laatste drie weken van mijn tijd in
Kisumu heb ik voor de Klaartje Derks Stichting mogen werken. Ik noem het mogen
werken, want ik heb mij echt vereerd gevoeld dat ik dit werk heb mogen doen. De
eerste dag dat ik meeging met Marja en Monique was voor mij echt overweldigend.
We kwamen aan op een school, waar zich die dag 1000 kinderen bevonden….ik weet
nog erg goed dat ik na de eerste dag ’s avonds in bed lag en niet kon slapen door de
beleving die ik die dag had meegemaakt. Vanaf toen heeft het mij geen seconde meer
losgelaten en nu ben ik al weer 5 maanden terug in Nederland. Wat voor mij het
geweldigste was dat je eigenlijk met niets iemand al zo gelukkig kan maken…Ik heb
situaties gezien die ik de rest van mijn leven nooit zal vergeten, maar ook niet wil
vergeten, ook al is het niet altijd leuk geweest. Kenia (Kisumu) heeft mij aangegrepen
en laat mij niet meer los. Een ding is zeker, ik wil en moet terug naar Kisumu...”
Trent Harrisson
Tijdens het bezoek in januari hebben we
kennisgemaakt met een Australische jongeman,
Trent Harrison (28 jaar), die al een jaar lang in
Kisumu vrijwilligerswerk had gedaan voor een
Australische organisatie. Hij is van plan zich
definitief te vestigen in Kenia, inmiddels
getrouwd met zijn Keniase vriendin Linet.
Voorlopig krijgt hij nog geen werkvergunning .
Hij wil zich het komende jaar graag
verdienstelijk maken voor onze stichting.Hij
doet heel goed werk, kent behoorlijk Swahili en
de fam. Pabari is ook heel tevreden.
Hij rapporteert iedere 14 dagen per email aan ons. Zijn motto is als volgt : ..Support to
get them up on their feet..
De komende periode gaan er weer zes enthousiaste jonge mensen naar Kisumu:
Maud Beekman (verpleegster) en Marieke Dekkers (studente medicijnen)

vertrekken op 6 augustus voor drie weken. Zij zullen Trent assisteren, medical camps
meemaken en allerlei hand en spandiensten verrichten.
Maarten Meijerink (landbouwkundige) en Monique Koehorst (verpleegster) uit
(De Lutte) Oldenzaal hebben besloten dat zij, geheel op eigen kosten een volledig
kalenderjaar voor onze stichting naar Kisumu gaan. Na het lezen van onze website
hebben zij met ons contact gezocht. Na de eerste kennismaking was al duidelijk dat zij
heel serieus en vol vertrouwen een jaar willen werken voor en met (aids)
weeskinderen. Zij vertrekken begin september 2004.
Dorien Bronzewijker en Marjolein Libert (zusje van Carolien) uit Bathmen gaan
voor een afstudeerproject HBO maatschappelijk werk en dienstverlening drie maanden
in januari 2005. Zij zullen gaan werken voor de Orongo-widows & Orphansgroup.
De projecten
Een aantal standaardactiviteiten in scholen en weeshuizen zullen voorlopig gewoon
door gaan zoals b.v de voedselprojecten van de ujimix, de verstrekking van kleren, het
ontwormen van de kinderen, de medical camps op het platteland, het opknappen en
inrichten van schoollokalen en het slaan van waterputten.
Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen:












De basisschool van Mawembe heeft ondertussen de bouwval van de
kleuterschool (we konden dwars door de school heen kijken) gesloopt en er is
een nieuwe kleuterschool gebouwd. Deze school heeft ook een nieuw klaslokaal
bij de bestaande school gebouwd. Alle materialen zijn door onze stichting
betaald. De mensen uit het dorp hebben het werk gedaan en het ziet er nu keurig
uit.
Een goede ontwikkeling is ook de groei van het aantal weduwegroepen, die
besluiten bij elkaar in de buurt te gaan wonen en gezamenlijk voor hun eigen
kinderen en andere weeskinderen te zorgen, zij onderhouden hun gezamenlijke
(groente-)tuinen, richten werkplaatsjes op, waar ze producten maken om te
verkopen. Wij stimuleren graag dergelijke initiatieven.
Niet voor alle kinderen is het weeshuis de beste oplossing. Als kinderen
geplaatst kunnen worden bij particulieren of (verre) familie is dat soms beter. De
stichting Klaartje Derks ondersteunt deze pleeggezinnen met een financiële
bijdrage.
Weinig keniase kinderen kunnen na de basisschool naar een vervolgopleiding.
Voor een paar uitblinkers hebben we gezorgd voor een toelatingstest en
plaatsing op een beroepsopleiding.
Hopelijk komt nu langzamerhand het boekenproject toch van de grond. Van de
Helmondse Stichting Read To Grow (lezen om te leren) hebben we 3000
Engelstalige boeken gekregen. De stichting Nairobi Hospice Holland heeft
aangeboden de boeken mee te nemen in een container die binnenkort naar Kenia
gaat.
De medical camps zijn een groot succes en hard nodig. Eén maal per maand gaat
een locale arts: dr. Kilimo samen met onze vrijwilligers per taxi naar de
buitengebieden van Kisumu om zo’n 100 volwassenen en kinderen te
behandelen. Wij kopen de medicijnen e.d., bereiden de camps voor en helpen
mee alles goed te laten verlopen. De Pabari’s zijn nog steeds op zoek naar een
betaalbare auto hiervoor.

Wist U dat:








We voor alle belangstellenden in Kisumu e.o een Engelstalige folder hebben
gemaakt met informatie over het werk van onze Stichting. Deze folder is ook
terug te vinden op onze website.
We op scholen en voor organisaties presentaties blijven geven over ons werk in
Kisumu.
We een kalender gaan maken met de mooiste foto’s van onze Keniagangers.
Dat de kalender te koop zal zijn en de opbrengst naar de kinderen in Kenia gaat.

Ook wij blijven ons hier met hart en ziel inzetten, in het licht van onze Klaartje.
“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...”
Mrs.Florence Gundo, Orongo Widows & Orphansgroup/ Kisumu (maart 2004).
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 te Beers.
Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door Wim van den Hoogen, bloementeler in Cuijk
en Kenia.

