Nieuwsbrief
Even voorstellen:
Marion Blom
Mei 2003 ga ik voor de eerste keer naar
Kisumu/Kenia. Saskia Derks is daar dan
ook en ik heb samen met andere vrijwilligers een leerzame tijd. Bovenal kan ik
meewerken aan de projecten, die door
de Stichting Klaartje Derks worden ondersteund. Vanaf het eerste moment voel
ik me sterk betrokken bij de Stichting en
bij de familie Derks. Begin 2004 ga ik
daarom terug om Marja van Dijk en
Monique Kaak een handje te helpen.
Ook in januari 2005 bezoek ik Kisumu
weer tijdens een rondreis door Kenia.
Terug naar Esther, een meisje met een
verstandelijke beperking, waar ik meteen
een klik mee had, terug maar Mr. en Mrs.
P. (Pabari), de contactpersonen voor de
Stichting, maar bovenal terug naar ‘de
projecten’ en de mensen die zoveel kunnen/willen leren. Terug naar waar vanaf
het eerste moment mijn hart ligt...
Jacques Derks belt me op een druilerige
zondagmiddag met de vraag: wil je in het
bestuur komen? Ik zeg daar meteen ja
op. Ook hier in Beers ben ik met mijn hart

Marja van Dijk, mei 2006

Stichting

Do not despair : Push
Pray Untill Something
Happens

Nieuws van het bestuur

Masenostudenten

Deze tekst hangt op de Lutheranschool
voor geestelijk gehandicapten kinderen.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat het
geloof hier zo belangrijk is, het is zo ongeveer het enige waar je echt zeker van
kunt zijn.
Mirjam en Lyske, maart 2006

Klaartje Derks
voor Kisumu

Judy en Klara (2jr). Judy is verpleegster en
werkte destijds samen met Klaartje Derks

Jambo, Marion Blom

Jaargang 6, september 2006

Opvanghuis voor meisjes bij St. Pauls van
Sister Caroline

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) 31 65 06
Bank 1171.65.956 t.n.v. Stichting Klaartje Derks te Beers

De hete maand juli en de tropische buien
van de afgelopen weken doen denken
aan Kisumu. Wellicht kan men zich nu
een beetje inleven in de voor ons zo
trage, maar toch relaxte manier van leven
daar. Het is er gewoon te heet om je druk
te maken over wat dan ook…
Ook dat hebben onze vier vrijwilligers
mogen ondervinden in de eerste helft van
dit jaar. Mirjam v.d. Crommenacker en
dochter Lijske, Marja van Dijk en
Linsy Thomassen. In deze Nieuwsbrief
foto’s en verhalen van deze vier kanjers…
En dan te bedenken dat er op 2 oktober
a.s. weer twee volunteers vertrekken voor
drie maanden. Corjanne Lucassen en
Malou Kleij. Beiden net afgestudeerd en
enorm gemotiveerd om daar in Kisumu
de armen uit de mouwen te steken.
Kortom, Klaartje kan trots zijn op het
enorme positieve effect dat De Stichting
in de loop der jaren heeft ontwikkeld op
zoveel mensen hier en ook daar in
Kisumu. Maar we moeten ons ook realiseren, dat al die goed bedoelde hulp soms
anders uitpakt. Cultuurverschillen, andere
belangen, de enorme corruptie daar,
die soms ook tot hilarische situaties leidt.
We merken ook dat er een verschuiving
plaatsvindt in de aard van onze projecten.
Mr. en Mrs. Pabari zijn de enigen die kunnen bepalen, waar het geld aan wordt
besteed en soms kunnen we daarin een
beetje sturen, zoals de twee Klarabiebs,
die er nooit waren gekomen als we geen
duizenden engelstalige boeken hadden
gestuurd. Wat blijft zijn de voedsel/kleding en ontwormingsprojecten voor die
vele (aids) weeskinderen. En we hebben
al heel wat schooltjes en weeshuisjes

Staand v.l.n.r. Jacques Derks, Theo Lucassen,
Toon v.d.Acker (erelid). Gehurkt v.l.n.r.
Yvonne Derks en Marion Blom.

gebouwd en ingericht. De laatste tijd is er
veel aandacht voor de medical camps en
de boomplantprojecten bij scholen. Duizenden (fruit)bomen zijn er al geplant, die
binnen een jaar hun vruchten geven. Ook

zijn er de afgelopen tijd al heel wat geiten
gekocht op de lokale markten door onze
vrijwilligers en bezoekers uit Nederland
voor weduwengroepen. En niet te vergeten de individuele aandacht voor de
weeskinderen, die onze vrijwilligers (kunnen) geven. Zomaar een dagje uit, wat
bijles, sport en spel of cadeautjes uitdelen
van de Nederlandse kinderen voor een
kleuterklasje daar in de slums van Kisumu… en over een paar maanden zijn de
eerste Masenostudenten klaar met hun
tweejarige beroepsopleiding.
Het examengeld is al betaald en ze doen
het heel goed, dankzij die sponsoren uit
dat verre Holland.
Als bestuur, uitgebreid met Marion Blom,
zijn we heel tevreden met de tot nu toe
behaalde resultaten. Het is niet onze
opzet om enorm aan de weg te timmeren, maar alles komt tot nu toe zomaar
op onze weg… en dan gaan wij ervoor,
in het licht van onze Klaartje.
Yvonne Derks, voorzitter

Bedankbrief

Geen ouders, geen huis.
Geen familie, geen thuis.
Geen liefde, geen lach.
Dat waren de
kinderen die ik zag.
Een huis, soms wat
kleren. Ugi of schoolspullen om te leren.
Medische zorg, een
beetje een beter leven.
Heb ik namens
Klaartje mogen geven…

in Kisumu. Op deze wijze wil ik me inzetten voor het goede werk en de ondersteuning die de Stichting in Kisumu
geeft. Ik weet zeker dat ik hier goed werk
kan verrichten, maar ik weet ook zeker
dat ik nog eens terugkeer en ga werken
in Kisumu/Kenia.
In het dagelijkse leven ben ik coordinator
bij ‘Dichterbij’, organisatie voor mensen
met een verstandelijke beperking.
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B e r i c h t e n

Ons eerste Medical
Camp

u i t

K i s u m u

Bibliotheek bij
St.Pauls School

Ons eerste Medical Camp is een indrukwekkende beleving. Op een schoolterrein
is een gebouwtje waar de dokter zit en
waar wij onze medicijnen uitstallen. Van
9.00 uur tot 15.00 uur komen er bijna
300 ( heel zwarte) mensen, voornamelijk
vrouwen met kinderen en een paar ouderen, die in de hete zon wachten tot de
dokter ze ziet en dan met hun receptje bij
ons hun medicijnen komen halen; vooral
ontwormingspillen, vitaminen, paracetamol, oog-en oordruppels en anti-malariatabletten. De prachtige kindertjes kijken ons met grote ogen aan, eerder angstig dan nieuwsgierig, want ze hebben
nog nooit een mzungu ( blanke) gezien.
Sommigen komen aan onze huid voelen.
Ja, dit voelt toch wel als ‘de missie’!

Geiten kopen

De Nursery’s,
de medical camps,
de geiten

De bibliotheek bij St. Pauls School kan ingericht worden. We zijn maandag wezen
kijken en de nieuwe boekenkasten zijn
klaar. Sister Caroline was geloof ik net
zo blij als wij. Donderdag gaan we de
bieb inrichten, dan kunnen de kids na de
vakantie gebruik gaan maken van het
prachtige gebouw. Het is heel bijzonder
om een bieb te hebben. St.Pauls is de
tweede school in de regio Kisumu, die nu
een Klarabieb heeft. Signolo had de eer
de eerste te zijn.

Het was geweldig om voor de Stichting
Klaartje Derks in Kisumu te mogen werken. Zoveel verschillende dingen zijn
weer op mijn pad geweest. In het begin
waren het vooral de Nursery’s ( kleuterschooltjes). Daarnaast zoveel andere dingen: de medical camps, de verkoop van
zaden en djembees, de geiten, de Klarabieb, een prachtige tijd…De corruptie,
de doorgeslagen geloofsovertuiging,
misbruik van kinderen en het recht in
eigen hand nemen hebben deze keer ook
erg veel indruk gemaakt. Ik weet niet of
het te maken heeft omdat ik er nu voor
de derde keer ben en meer oog heb voor
deze dingen. Maar natuurlijk ook de blije
kindersnoetjes, de dansende vrouwen,
het warm onthaal. Zoveel waardevolle
dingen.

Marja en Linsy, april 2006

Marja van Dijk, mei 2006

Cadeautjes van basischool in Langenboom

T-shirts uitzoeken

Weer thuis...

We hebben de cadeautjes van de basisschool ’t Stekske in Langenboom en de
bouwkist van De Harlekijn uit Cuijk naar
een nursery in de sloppenwijk gebracht.
Deze nursery is klein en kan wel wat spullen gebruiken. In de kleine cadeautjes zat
ook geld. Euro’s… Deze hebben we ter
plekke maar gewisseld en uiteindelijk hadden ze nog 1500 ksh. extra. Ze waren erg
blij met de spullen, maar ook erg rustig.
Toen we weg gingen doken ze in de kist.

Mevrouw Pabari stelde voor om de kinderen ook allemaal een T.Shirt te geven. Dus
gingen Marja en wij naar de markt hier in
de buurt om 300 secondhands shirts te
kopen. Al snel ging het gerucht over de
markt dat er mzungu’s waren die heel
veel T. Shirts wilden hebben. Dus kwamen ze op ons af om ze naar hun handeltje te brengen. Na een paar uur hadden
we er genoeg: 300 voor 5700 ksh. Nog
geen kwartje per stuk! Moe, verhit en vies
maar voldaan gingen we naar huis.

Inmiddels een week weer thuis en we
beginnen te ‘landen’. We raken weer
gewend aan het opgeruimde, geasfalteerde, koude, individuele Nederland en
denken ondertussen met weemoed aan
de stinkende, stofﬁge, warme en altijd
drukke Kisumu en haar bewoners.

Marja en Linsy, maart 2006

Marja, Mirjam en Lyske, maart 2006

Mirjam en Lyske. januari 2006

Cadeutjes voor nursery
in de sloppenwijk

Klarabieb bij St. Pauls school

Mirjam en Lyske, april 2006

Algemeen Nut Beogende
Instelling

Bijeenkomst op de
Sterrenbos

De belastingdienst heeft de ﬁnanciële
administratie van de stichting gecontroleerd en we zijn blij dat zij tot heel gunstige conclusies zijn gekomen. De stichting
is door de belastingdienst aangemerkt als
een “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Dit heeft voor de stichting zelf
maar ook voor de donateurs gunstige
gevolgen. Voor de donateurs betekent
dit dat hun giften aan de stichting deﬁnitief opgevoerd kunnen worden in de
belastingaangifte en dus aftrekbaar zijn.

Op zaterdag 26 augustus waande men
zich bij de fam. Derks op de Sterrenbos
te Beers heel even in Kisumu.

De stichting zelf hoeft geen schenkingsrecht en ook geen successierechten te
betalen. Dit betekent ook dat een eventuele nalatenschap (erfenis), die aan de
stichting wordt gedoneerd, vrijgesteld is
van successierecht.

Het bestuur en de Keniagangers anno
2006 waren daar bijeen om samen herinneringen op te halen van het indrukwekkende verblijf in Kisumu met vele
anekdotes, ﬁlm- en fotomateriaal.

Klara Foundationteam

Zoveel nieuwsgierige kindersnuitjes,
prachtige landschappen, vrolijke mensen
maar ook de enorme armoede, uitzichtloze toekomst en de hopeloze ziektes
zoals aids en malaria komen heel even
voorbij.

De nieuwe vrijwilligers Corjanne en Malou

Financiële stand van zaken
Per 1 augustus 2006 was er € 130.000,–
bij de stichting binnengekomen. Op dezelfde datum was ruim € 110.000,–
besteed in Kisumu in Kenya. Over de inhoud van de diverse projecten wordt
elders in deze Nieuwsbrief verteld.

Op het 50 jarig huwelijksfeest van Antoon
en Tilly Derks-KLaassen

De Familie Pabari houdt op hun computer
in Kisumu een keurige boekhouding bij
en stuurt deze per mail ieder kwartaal
naar Beers. Het valt ons op dat de lonen
en de prijzen in Kenia het laatste jaar ﬂink
zijn gestegen en dat de wisselkoers Euro
en Kenian Shilling een stuk onvoordeliger
is als vorig jaar. Vorig jaar kregen we voor
1 euro nog 100 shilling nu is dat amper
85 shilling. Neemt niet weg dat onze
bijdrage dit jaar ( € 24.000,–) voor hun
begrippen een heel groot bedrag is.

Naast de mensen en organisaties die
maandelijks of per kwartaal of anderszins geld storten zijn de volgende
personen en/ of organisaties de grotere
sponsors in de loop van dit jaar tot
nu toe:
• Het Provincialaat van de Kruisheren,
alsmede Pastor Toon van de Acker,
• Familie Libert in Hattemerbroek,
• Personeelsvereniging Rabobank,
• Bloedbank Ijsselland,
• Werkgroep Kaartje voor Klaartje in
Beers,
• Océ in Venlo,
• Nutricia Cuijk met het team van het
jaar,
• Verjaardagsfeest Johanna Derks van
de Kamp,
• 50 jarig huwlijksfeest Antoon en
Tilly Derks-Klaassen,
• Promotie van Petra Schneider,
• De Carnavalsvereniging van Mill,
• Familie Nuijs in Beers,
• Afscheid van Wethouder Arnold
Peeters Gemeente Cuijk,
• Communicanten en vormelingen
Parochie Vianen,
• Basisschool Harlekijn in Cuijk,
• Uitvaart van Kees Minten in Beers.

“Wat heeft liefdadigheid
(charity) voor zin als het niet
van hart tot hart gaat!”
J.M. Coetzee

“De mensheid leeft nog
steeds, ondanks al haar
pogingen om zich te
vernietigen; daarom neem
ik aan dat de mensheid
geregeerd wordt door de
wet van de liefde”.
Ghandi

“You have to work hard to
make your dreams come
true!”
Ik denk dat ik die gedachte
maar met me meeneem
naar Nederland.
Klaartje Derks

Foto: Marja van Dijk

