Wat voor (financiële) acties waren er
in Beers en verre omstreken in 2005
• De verkoop van het Guinnessbook van
Ad Keeman uit Boxmeer.
• De opbrengst van de Sok van de basisschool in Beers
• De bijdragen van de eerste kommuniekanten in Vianen en in Beers
• De collecte in de kerk en de spaarcenten van de vormselgroep in
Langenboom
• De veiling van Afrikaanse kunst in
De Lutte
• De kaarsjesactie in De Lutte
• De actie van de volleybalvereniging in
De Lutte
• Het touwtrekken door de Rotary in
Oudewater
• De verkoop van zelfgemaakte kaarten
door “Een Kaartje voor Klaartje” te
Beers
• De collecte van de vrouwenvereniging
VVL te Linden
• De collecte van de pastorale dienst van
het Maasziekenhuis in Boxmeer
• De Ladies Circle in het Land van Cuijk
• De personeelsvereniging van PGI Non
Wovens te Cuijk

• Het afscheid van Mirjam van de
Crommenacker te Cuijk.
• De actie van verzorgingscentrum
Wulverhorst te Oudewater
• De personeelsvereniging van de
penitentiaire inrichting Maashegge te
Overloon
• De kerststallententoonstelling van
Annie van de Leuvert te Beers
• Diverse mensen, die collecteerden bij
gelegenheid van verjaardagen/jubilea.
• De bijdrage van het 4 Daagse Comité
Linden
En natuurlijk is er een heel grote groep,
die per maand, kwartaal of per jaar een
bedrag stort op de rekening van de
stichting.
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Het Ministerie van Sport, Cultuur
en Sociale Zaken / Hoofdbureau
District Kisumu verklaart op 14
juni 2005, dat de Stichting Klaartje
Derks voor Kisumu een bewijs van
registratie heeft gekregen als een
erkende ‘self-helpgroup’. Onder
de naam: Klara Self Help Group.
Het registratienummer is: SH.
No.10179, getekend:
O.S.K.Okumu.

De Klara Derks Foundation staat
vermeld in de Goede Doelen Gids
(Fondsenwerving in Nederland)
Verslag Fondsenwerving 2004.
Uitgegeven door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).
Hiermee kwalificeren we onze
Stichting als zijnde een instelling,
die een verklaring van geen bezwaar heeft van het CBF. De bestedingen van de donaties vinden
plaats in het buitenland, met
name op het gebied van volksgezondheid (code:2VO).

De ‘Stichting Klaartje Derks voor Kisumu’ is bij notariële acte opgericht op
5-2-2002. De Stichting heeft als doel:
Het ondersteunen van projecten in
Kisumu e.o. te Kenya, in het bijzonder t.b.v. (aids)weeskinderen.
100% van de donaties gaat naar onze
projecten aldaar.

Voor meer informatie

www.stichtingklaartjederks.nl
Correspondentieadres
Sterrenbos 3, 5437 NE Beers
E-mail: info@stichtingklaartjederks.nl
Telefoon: (0485) 316506
Bank 1171.65.956 t.n.v. Stichting Klaartje Derks te Beers
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Klaartje Derks
voor Kisumu
Vizier
helpt ook nog steeds
Diverse medewerkers van Vizier
(per 1-1-2006 Dichterbij) zijn op de
een of andere wijze verbonden
met onze Stichting. Marja, Marion,
Monique, Luus, Linsy. Maar ook Joke
Sparreboom en Iet Fleuren maakten
zich in 2005 verdienstelijk voor
Kisumu.
De ‘deel’ van de familie Derks op de
Sterrenbos staat vol met spelmateriaal,
afkomstig van een van de locaties van
Vizier. Binnenkort wordt alles schoongemaakt, gesorteerd en verzendklaar
gemaakt. In juli gaat alles weer mee met

Nieuws van het bestuur
Voor U ligt de tiende Nieuwsbrief van de Stichting Klaartje Derks voor Kisumu.
Op zich al heel bijzonder. Al vijf jaar zijn we intensief bezig in Kisumu te Kenya
en er is geen positievere, mooiere manier te bedenken om onze Klaartje te
gedenken en ervoor te zorgen, dat zij nooit zal worden vergeten.
‘….Denken jullie na over fondsenwerving voor de kindertehuizen in
Kisumu? Mrs. P. staat garant dat het geld goed terecht komt, alle hulp
blijft welkom…’
(citaat uit een van de vele mailtjes van Klaartje, januari 2000)
In deze Nieuwsbrief daarom allerlei mensen aan het woord, die zich verbonden
voelen met onze Stichting. Hun verhalen en foto’s zeggen genoeg en spreken
voor zich. En dat geld ook voor de financiële stand van zaken. Het jaar 2005 is
in alle opzichten een heel productief jaar geweest. Jacques en Yvonne, maar
ook andere betrokkenen zijn veel op pad geweest overal in den lande om de
belangen van de Stichting te behartigen en ook in Kisumu e.o. is veel gebeurd
en heel hard gewerkt.
Mr. en Mrs. Pabari zijn nog steeds onze directe contactpersonen, waar alles om
draait. Nu ook gesteund door Tobias en Felix en vele andere hele lieve en vriendelijke mensen, die het hart op de goede plek hebben en zich het lot van de
vele (aids) weeskinderen aantrekken. Wat we wel hebben geleerd in de loop
der jaren, dat wij hier, met alle goede bedoelingen, niet kunnen beslissen en/of
oordelen over de manier van hulpverlening daar in dat verre Kisumu. Onze belangen staan in geen enkele verhouding met de belangen van mensen, die niet
eens kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeftes.

Speelgoed klaar voor verzending

de container van Enkhuizen via Mombasa
naar Kisumu. Met dank aan onze vrienden Jan Gort en Adri Hillegers van de
Stichting Nairobi Hospice Holland. Met
dank aan Tien Theunissen uit Beers van
transportbedrijf van Dijk te Boxmeer, die
geheel belangeloos zorgt dat alle spullen
in Enkhuizen komen.

Ook ervaren we elke dag, dat we nog zo veel kunnen leren van elkaar. Wij hier
met onze expertise en materiële overvloed en zij daar met hun gevoel voor
(over)leven….
En zolang wij een (kleine) bijdrage kunnen leveren aan een betere leefsituatie
van die vele (aids) weeskinderen in Kisumu in directe en indirecte zin, en zolang
zoveel mensen ons daarbij blijven ondersteunen, gaan wij door in het licht van
onze Klaartje…
Yvonne Derks, voorzitter

We verlangen nog vaak terug naar
dit schitterende land met zijn altijd
lachende mensen…
Wij zijn in 2004 vertrokken naar Kenia
om de ervaring van ons leven op te
doen. We mochten werken voor de
Stichting Klaartje Derks in Kisumu en
omstreken. We hebben ervoor
gekozen een heel jaar te gaan zodat
er genoeg tijd is om de cultuur te leren
kennen, projecten op te zetten en te
zien wat de resultaten op langere
termijn zijn en natuurlijk om rond te
reizen.

Monique en Maarten

We hebben allerlei werkzaamheden verricht m.b.t. weeskinderen. Zo hebben we
bijna elke week een medical camp gedaan, waarbij we met een lokale dokter
op pad gingen en op 1 dag, 2 tot 300
mensen behandelden. Ook bezochten
we regelmatig weeshuizen en schooltjes
om te zien op welke wijze er geholpen
kon worden de standaard te verhogen.

zenlip begeleid van en naar het ziekenhuis waar ze gratis behandeld konden
worden. Ook hebben we een jongen op
een aangepaste fiets geholpen met nieuwe banden, nieuwe kleren en een nieuw
zadelkussen op zijn fiets. Een aantal
weeskinderen met hoge eindcijfers voor
de cito toets mochten op kosten van de
Stichting Klaartje Derks een technische
opleiding gaan volgen.

Middelen daarvoor zijn o.a. het opzetten
van een ugi-programma(soort pap), helpen met opzetten van een groentetuin,
tafels en stoeltjes laten maken, uniformen laten maken, opknappen of bouwen van een gebouw enz. Een aantal individuele projecten hebben ons erg geraakt. We hebben 3 jongens met een ha-

Al met al is het een onvergetelijk jaar
voor ons geweest en zijn onze blikken
enorm verrijkt met deze geweldige ervaring. We verlangen nog vaak terug naar
dit schitterende land met zijn altijd lachende mensen….
Monique Koehorst en
Maarten Meijerink (Oldenzaal)

Samen op weg naar een
betere toekomst van
onderwijs in Kisumu
Enkele jaren geleden kwam Stichting
Read to Grow de Stichting Klaartje Derks
tegen op het internet, waarna er een erg
goed en blijvend contact tussen de beide
stichtingen is ontstaan. Read to Grow
was in die tijd op zoek naar goede projecten welke de verzamelde boeken goed
konden gebruiken en natuurlijk was
Stichting Klaartje Derks dan ook erg blij
met het aanbod. De eerste donatie welke
bestond uit enkele dozen boeken was
dan ook snel op weg naar Kisumu.

Onze bibliotheek in Sinyolo

Grotere zendingen met duizenden boeken volgden. De samenwerking werd een
succes! Leuk om te vermelden is dat de
vrijwilligers van Stichting Klaartje Derks
bijna elk jaar aanwezig zijn geweest bij
het sorteren van de boeken! Wij van
Read to Grow zijn erg blij dat we samen
met Stichting Klaartje Derks de kinderen
in Kisumu een kans mogen bieden op
een kleurrijke toekomst!
Sebastiaan Sarton,
Read to Grow
(Helmond)

De Wulverhorst en de Stichting Klaartje Derks
doelstellingen voor jonge mensen in
Kenia. De Rotary Oudewater heeft in
2005 een touwtrekfestijn georganiseerd,
waaraan een Wulverhorst-team heeft
meegedaan.

Trouwtrekken in Oudewater

De Wulverhorst in Oudewater is een
woon- en zorgcentrum voor ouderen en
heeft ongeveer 100 werknemers.
Enige jaren geleden hoorden wij het
verhaal van Klaartje Derks en haar ideële

Van de opbrengst wordt een aantal Keniaanse jongeren in de gelegenheid gesteld
om een studie te volgen. Om de Stichting
Klaartje Derks voor Kisumu te ondersteunen heeft De Wulverhorst t-shirts laten
maken met het logo van de Stichting
Klaartje Derks en alle werknemers van De
Wulverhorst hebben een verjaardagskalender van de Stichting ontvangen. Zo
hopen wij een kleine bijdrage te leveren
ter ondersteuning van dit goede doel.
Jannie van den Hondel (Oudewater)

Met deze
verjaardagskalender steunt
U ook nog steeds het
werk van de Stichting.
De kalender is samengesteld uit
prachtige foto’s, gemaakt door
de vrijwilligers die voor de
Stichting geheel op eigen kosten
in Kisumu hebben gewerkt. Zij
vertellen hun eigen verhaal en
het geeft tevens een goed beeld
van ons werk in dat mooie stukje Afrika. Deze gesponsorde
kalender kost 5 euro.
Misschien ook een kado-tip!

Financiële stand van zaken
Tot 1 januari 2006 hebben de gezamenlijke sponsoren ruim € 115.000.– bijeengebracht; een geweldig resultaat, waar we
iedereen heel erg dankbaar voor zijn. Het
jaar 2005 was voor de stichting een topjaar. Een record aan baten: ruim
€ 31.000.–, maar bovenal een hele grote
en zeer zinvolle besteding in
Kisumu en omgeving ruim € 34.000.–.
Vooral door toedoen van Maarten en
Monique, zijn de bekende voedsel- en
kledingprojecten en andere projecten
voortgezet en uitgebreid. Op scholen en
weeshuizen worden nog steeds bedden,
matrassen, schoolartikelen, tafeltjes en
stoeltjes uitgezet. De hogere uitgaven ten
opzichte van vorige jaren worden vooral
veroorzaakt door nieuwe en duurdere
hulpverleningsprojecten: Het aantal
Medical Camps, huisartsen-spreekuur op
het platteland, is fors uitgebreid en derhalve zijn de kosten van vervoer, medicijnen en artsen evenredig gestegen (er
komen telkens tussen de 200 en 300
patiënten op een spreekuur en zij betalen

een geringe eigen bijdrage). Er werden
in deze periode twee bibliotheken gebouwd en ingericht met de boeken
van Read To Grow. In het dorp Omboo
werd een geheel nieuwe, schitterende
basisschool gebouwd. Met behulp van
o.a. grotere sponsors, zoals de Marthe
van Rijswijckstichting in Breda en de
Rotary in Oudewater zijn per 1 januari
2006 maar liefst 12 studenten bezig
met een vervolgopleiding. De financiële acties, die op vele plaatsen werden
gehouden zijn terug te vinden op onze
site. Nog steeds in het zo dat alle geld
dat bij de stichting binnenkomt volledig naar Kenya gaat. Voor de geringe
kosten die de stichting in Nederland
heeft, zoals Kamer van Koophandel,
internet, porto-, drukkosten, etc. hebben we afzonderlijke sponsoren gevonden.
De heer A.J. Verbruggen, voormalig
hoofd financiën van de Gemeente
Cuijk, heeft de boekhouding wederom
gecontroleerd en akkoord bevonden.

Onze oud-leerlinge Klaartje
Als oud-leerkracht van Klaartje en directeur wil ik graag uitleggen waarom wij de
Stichting steunen. Het kost me weinig
moeite om mij Klaartje te herinneren. Lief,
rustig, sociaal in de groep en een denkertje. Trad niet op de voorgrond maar dacht
des te meer na over wat er tussen mensen
gebeurde of beter, gebeuren moest. Ik begreep ook meteen waarom zij in Afrika investeerde; ik ken bovendien de plek waar
abrupt een afschuwelijk einde kwam aan
haar ideaal. Wij worden dagelijks ge-

Beerse kinderen en... Kenya

Kisumu blijft in je leven
In November 2003 ben ik als vrijwilliger
3 maanden in Kisumu geweest, om te
werken voor de Stichting. Een geweldige
tijd. Met zo weinig middelen zoveel kunnen doen. Vooral het uitgangspunt om
op 50/50 basis te werken spreekt mij erg
aan. Mensen bewust maken dat ook zij
zelf iets kunnen betekenen voor een
ander. Dat niet alle hulp zomaar aan
komt waaien.

Marja sorteert onze boeken van Read to
Grow te Helmond

Bij terugkomst blijft Kisumu in je leven.
Een verrijking voor je zelf. In Januari 2005
ben ik voor een kort bezoek terug geweest. In februari 2006 ga ik terug voor
3 maanden. Op deze manier probeer ik
mijn bijdrage te leveren aan de Stichting.
Marja van Dijk (Cuijk)

Omundi en Sa
ra, twee van ‘o
nze’

weeskinderen

vraagd om als school ergens aan te mee te
doen. Een weloverwogen en doordachte
keus was niet moeilijk. Wij vinden het
mooi en aan de kinderen goed uit te leggen waarom haar ouders het werk van
Klaartje voortzetten en hoe wij daarbij
eens stukje kunnen helpen. Als je dan ook
nog weet dat in de school een foto van
Klaartje hangt begrijp je hoe zij bij ons
voortleeft.
Leo van Kempen
(Dr. Jan de Quayschool Beers)

Zo blijft het lijntje met Klaartje in tact
De Lions Land van Cuijk en Overmaze,
een serviceclub van ongeveer 24 leden,
schenkt jaarlijks een bedrag van rond de
5.000,– euro aan een goed doel. Belangrijk hierbij is dat het óf binnen het gebied
is van de club, óf dat er via een contactpersoon een project wordt gerealiseerd
in een derde wereldland. Enkele jaren geleden, ik was dat jaar president van de

haar heb, in tact. Afgelopen september
vierde mijn moeder haar 90ste verjaardag
bij ons in de tuin. Een heerlijk feest dat
opnieuw geld bijeen bracht voor de
Stichting.
Graag had ik dit bedrag, samen met mijn
moeder, overhandigd aan Klaartjes ouders. Het mocht niet zo zijn, mijn moeder
overleed 13 dagen na haar verjaardag.
Samen met mijn man Theo heb ik tijdens
een gezellig bezoek aan de Sterrenbos
veel gehoord over lopende projecten en
vooral over al die geweldige mensen die
hun handen uit de mouwen steken ter
plekke in Kenia en werken aan een van
de projecten. Mensen van de Stichting,
jullie doen het fantastisch, chapeau!!
Ga zo door en mede namens de Lions
wens ik jullie een heel goed nieuw jaar!
Diny van Vliet-Hermanussen (Beers)

Koop een Kaartje
voor Klaartje
Sinds 5 april 2005 zijn wij bezig om
van ingezamelde geboorte-, verjaardags-, trouw en rouw- of ansichtkaarten nieuwe exemplaren te
maken. We verkopen ze daarna op
markten, tijdens Beers Best of aan
huis bij Jeanne Linders, Jan van Daalstraat 9 te Beers.
Ze kosten 1 euro per stuk of: 11
halen en 10 euro betalen. Met de opbrengst willen we graag De Stichting
Klaartje Derks ondersteunen, omdat
we zeker weten dat daar niks aan de
strijkstok blijft hangen.
Fien Barten, Fien Toonen en
Jeanne Linders (Beers)

Ons schooltje in Gambogi

club, is een bedrag geschonken aan de
Stichting Klaartje Derks en daarvan is een
prachtige school gebouwd in Gambogi.
Ik kende Klaartje vanaf de basisschool in
Beers en door deelname aan projecten in
Kisumu blijft het lijntje dat ik nog met

Een slim en goed doordacht concept
Jambo! In oktober hebben wij een aantal
projecten van de Stichting Klaartje Derks
bezocht. Het programma was samengesteld door de familie Pabari, door wie wij
bijzonder gastvrij zijn ontvangen. Eerst
bezochten wij de dovenschool en primary
school in Ebukuya. Hier heeft de stichting
o.a. een nieuw schoolgebouw en een waterput gebouwd. Vervolgens hebben wij
een Medical Camp in Geta bezocht. De
aanwezige arts en apotheker hebben met
ondersteuning van Els Wijt die dag zo’n
400 patiënten behandeld, een ongelofelijke prestatie. De patiënten hadden soms
wel 30 kilometer gelopen naar het Camp!
Hierna werden wij gastvrij ontvangen in
Omboo, waar de stichting een nieuw
schoolgebouw bouwt. Dit was ook hard
nodig met klassen tot 80 leerlingen en
klassen die noodgedwongen buiten in de

schaduw van een boom les kregen. De
bouw vorderde snel en duurt in totaal
slechts vier weken! Er wordt gewerkt met
lokale materialen en de plaatselijke bevolking zorgt ervoor dat de materialen tijdig aanwezig zijn. De bevolking wordt zo
goed betrokken bij het project en kan
zelf voor het onderhoud aan de gebou-

wen gaan zorgen. Verder betekent het
een grote kostenbesparing op materialen
en transport. Een slim en goed doordacht
concept. Dit kan prima worden toegepast voor de bouw van een nieuw schoolgebouw voor de primary school in
Masoga. Door de zeer slechte toestand
van het huidige gebouw moeten de kinderen daar bij zware regen of storm nu
nog naar huis worden gestuurd.
Wij zijn nòg meer onder de indruk geraakt van het fantastische werk van de
Stichting! Bedankt voor deze ‘verrijkende’ ervaring.
Wim Derks (neef van Klaartje)
en zijn vrouw Loes Roelands (Zwolle)

De nieuwe school in Omboo

De Stichting is uitgegroeid tot een bloeiende organisatie
In 1998 ben ik via SIW naar Tanzania gegaan, waar ik aan een project deelnam
op Zanzibar. Hier heb ik Klaartje leren
kennen. Geschokt was ik toen ik het
kaartje ontving van Klaartjes overlijdensbericht.
Het trieste bericht en de betrokkenheid,
doorzettingsvermogen en kracht van
Klaartje en haar familie, raakte me diep.
Het feit dat de familie van Klaartje in het
licht van hun dochter, haar werk en wens
voor aidswezen wilden voortzetten bleef
mij bezighouden. Het zou een eer voor
mij zijn als ik ook een bijdrage zou kunnen leveren aan dit initiatief. Daarom heb
ik contact gelegd met de familie Derks.
Maanden later ben ik met mijn collega
Angela de Heus naar de familie Pabari gegaan en zijn we samen met mevr. Pabari
meegelopen en meegewerkt. Een bijzon-

dere ervaring wat ik niet heb willen missen. Voor ons vertrek terug naar Nederland hebben we een bestemming gevonden voor ons verworven geld : een medical fund. Het doet me goed dat er zoveel
enthousiaste mensen aan het project werken en/of hebben gewerkt. Het is uitgegroeid tot een bloeiende organisatie. Dit
is mijn band met de Stichting, die ik koester.
Lisa Hurenkamp (Deventer)

Vanaf 4 februari is Marja van Dijk
(Cuijk) in Kisumu en zal er samen
met Linsy Thomassen (Boxmeer)
werken tot begin mei.
Hun ervaringen zijn te volgen:
http://members.home.nl/b.simsum/
index.htm

Lisa en Angela

Alle hulp heeft wel
degelijk zin, al is het
maar een beetje
Het leven in en rond Kisumi is heel onwerkelijk. Dat heb ik, samen met 3 goede
vrienden, afgelopen zomer ervaren tijdens
onze vakantie in Kenia. In onze "safari"
door het prachtige land Kenia zijn we ook
nog 5 dagen en 4 nachten in Kisumu verbleven. We hebben daar een geweldige
tijd gehad, ondanks alle aanwezige ellende in de vorm van armoede, ziektes en
wanhoop. Dat maakt het ook zo onwerkelijk, het naar je zin hebben terwijl je
steeds maar weer wordt geconfronteerd
met het schrijnende verschil tussen arm en
rijk. Maar er zijn gelukkig ook lichtpuntjes,
waaruit blijkt dat hulp wel degelijk zin
heeft. Al is het maar een heel klein beetje.
Zo zijn we een dag voor de stichting op
pad geweest naar de veemarkt, een kilometer of tien buiten Kisumu. We hadden
daar afgesproken met 15 weduwes die
voor weeskinderen zorgen. Deze weduwes wilden dolgraag een geit. Een geit betekent namelijk inkomsten, bestaande uit
melk en vlees wat eventueel verkocht kan
worden. En misschien zit er ook nog wel

Twee nieuwe vrijwilligers zijn
nu in Kisumu tot eind Maart:
Mirjam van de Crommenacker
(Cuijk) en Lijske Kerkhof (Utrecht).
De belevenissen van moeder en
dochter zijn te zien op:
internet: http://home.casema.nl/
melk/home.htm

Geitenmarkt

een mogelijkheid in om wat jonge geitjes
te fokken. Echter, een beetje een fatsoenlijke geit kost al gauw 1300 shilling, ongeveer 15 euro. En dat is voor de arme maar
dappere weduwes een fortuin.
De weduwes hadden allemaal 500 shilling gespaard. Het was onze taak om via
scherp onderhandelen geiten te kopen
voor de weduwes, waarbij we het bedrag
boven de 500 shilling aanvulden via de
stichting. Goede vriend en donateur van
de stichting Ronald Peeters had ons 100
euro meegegeven en dit leek ons een
mooi doel om de bijdrage van Ronald aan
te besteden. Aldus geschiedde. In de
brandende zon stonden we tussen
de geiten, koeien, kippen en Afrikaanse
veehandelaren. Wie nou het ergst stonken weten we nu nog steeds niet, maar
het was werkelijk niet te harden. De

meeste veehandelaren spraken geen Engels, dus moesten we met handen en
voeten duidelijk maken dat we toch echt
geen 2000 shilling voor een uitgemergelde geit gingen betalen. En ondertussen
stond er alweer een weduwe op je
schouder te tikken. Een klein oud vrouwtje met een zelf uitgezochte geit, vergezeld door een breed lachende handelaar
die nog net geen dollartekens in de ogen
had. Dat is dus niet echt een goede onderhandelingspositie. Maar toen de
meeste handelaren er achter waren dat
de Mzungu's (blanken) wel goed maar
niet gek waren gingen de geiten tegen
redelijke prijzen mee met de weduwes.
Op een paar boze handelaren na was het
uiteindelijk een dag met alleen maar winnaars. Zo zie je maar weer dat alle beetjes
helpen, hopelijk dat de geiten (en de weduwes) nog lang en gelukkig leven!
Thijs Derks, broer van Klaartje
(Beers)

