Impressies van onze werkzaamheden in Kisumu e.o. in 2006

Akini is een doof meisje van de
Ebukuyaschool. Zij is de beste van de klas en
we zijn trots op haar.

1 Al enige jaren wordt Mrs. Pabari
gesteund in haar werk door Tobias
Kodongo, die hiervoor een maandelijkse vergoeding krijgt van ongeveer
´€ 80,- Om ons werk te kunnen doen
hebben we een groot gedeelte van
het jaar een auto (4wheeldrive) tot
onze beschikking om alle projecten te
bezoeken, die soms wel 40 km ver op
het platteland liggen, waarvoor wij uiteraard de vaste kosten en brandstof
moeten betalen.
2 De Medical Camps zijn zeer talrijk (20)
geweest in 2006. In de periode, dat er
vrijwilligers waren uit Nederland werd
er tweemaal per maand een medical
camp georganiseerd. De kosten hiervoor zijn verhoogd naar zo’n € 150

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 school spullen om te leren.
Medische zorg, een
beetje een beter leven.
Heb ik namens
Klaartje mogen geven…
Marja van Dijk, mei 2006

per keer. Hiervoor worden gemiddeld
zo’n 350 mensen behandeld en van
medicijnen voorzien. Voor de behandeling wordt een kleine vergoeding
gevraagd van 30 ct per volwassene en
5 ct per kind.
3 Maseno studenten. In december hebben de eerste vier studenten hun
2 jarige beroepsopleiding met lof voltooid. En wel: Lilian Obungo ( kleermaakster), Samuel Okoth ( elektricien), Peter Omundi ( werktuigkundige), Daniel Wesonga ( elektricien). Dat
was reden voor een feestje, georganiseerd door Corjanne en Malou. Op dit
moment zijn er 18 weeskinderen, die
op kosten van onze Stichting geheel
verzorgd een beroepsopleiding volgen. De drie sponsoren hiervoor zijn :
Marthe van Rijswijckstichting (4), Rotary Oudewater (4) en de Lucia Stichting (10). De kosten per student zijn
ongeveer 300 per jaar.
4 Naast de 18 Maseno studenten zijn er
9 weeskinderen waarvan de Stichting
alle kosten betaald. De vier jongens:
Omundi,Vitalis,Mandela en Jack, die
samenwonen bij Maureen en Ben.
Drie meisjes: Helen,Anna en Emily, die
nu liefdevol worden opgevangen bij
de zusters van St.Paul en twee dove
meisjes van de Ebukuyaschool.

5 Er zijn twee schooltjes gebouwd en ingericht: De Ngege School en de Ombo
School. En onze twee bibliotheekjes
functioneren goed.
6 En nog steeds zorgen we ervoor dat
vele kinderen op school ujimix krijgen,
maar ook schooluniformen, kleding
en het ontwormingsprogramma op de
scholen. En niet te vergeten de vele
geiten, maar ook kippen en biggen,
die na ﬂink onderhandelen op de lokale markt bij weduwengroepen en op
scholen een nieuw ‘ tehuis’ hebben
gekregen.
7 Mede dankzij onze ‘eigen’ vrijwilligers,
die in 2006 in Kisumu werkten :
Mirjam en Lijske, Marja en Linsy,
Corjanne en Malou is er dus heel veel
extra’s gebeurd. Er zijn zieke kinderen
in het ziekenhuis behandeld, er is ‘een
wondkit’ gemaakt, een soort EHBO
doos, er is een ‘schoenen’ project
gestart, er zijn heel veel (fruit) bomen
geplant en duizenden kerstpakketjes
gemaakt en uitgedeeld aan (wees)kinderen. Maar het allerbelangrijkste :
Heel veel kinderen hebben dat kleine
beetje aandacht gehad, een aai over
de bol of een heel klein cadeautje,
helemaal voor zichzelf….

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
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Klaartje Derks
voor Kisumu
Nieuws van het bestuur
enz. voor ons hier een heel andere inhoud heeft dan daar in dat zo relaxte,
zonovergoten Afrikaanse Kisumu….
Wat een wereld van verschil… in alles.
En wat kunnen we toch veel van elkaar
leren. In deze Nieuwsbrief weer een
impressie van dat alles.

Jacques en Toon op bezoek bij 'Lawrence
Place'een weeshuisje midden in de
sloppenwijken van Kisumu.

Op 5 februari j.l. bestond De Stichting
Klaartje Derks voor Kisumu officieel vijf
jaar. Een moment om als bestuur weer
eens bij elkaar te komen om de stand van
zaken te bespreken en om samen met
Theo Lucassen en Marion Blom naar de
toekomst te kijken. Ook kregen Jacques
en Toon v.d. Acker het nodige huiswerk
mee op hun ‘werk-bezoek’ in Kisumu van
12 februari tot 26 februari j.l. Ons streven
om elk jaar € 25.000 over te maken naar
onze bankrekening in Kisumu kunnen
we voor 2007 nu al garanderen. Ook
hebben we hier nog steeds geen kosten,
zodat alle donaties rechtstreeks naar de
diverse projecten gaan en dat willen we
graag zo houden.
Een aandachtspunt van het bestuur de
komende tijd is het versterken van de positie van de Klara Foundation in Kisumu.
Ofﬁcieel hebben we daar de status van
een geregistreerde Selfhelpgroup. Om de
continuïteit te waarborgen zullen we in
overleg met onze contactpersonen en
vrienden Mr. en Mrs. Pabari hierover afspraken maken. We zijn ons er wel van
bewust (geworden), dat de betekenis van
organiseren/afspraken/visie/planning

Malou en Corjanne kopen geiten voor een
groepje weduwen.

Corjanne Lucassen en Malou Kleij, weer
2 kanjers van Kenyagangers, die in oktober/november en december heel veel
werk hebben verzet voor de Stichting,
maar ook veel lol hebben gehad samen.
Twee geweldige kerstmarkten in Beers
en Groesbeek, waar kinderen/ leerkrachten en ouders van de basisscholen Dr. Jan
de Quay en Het Vossehol wekenlang
mee bezig waren. En dan heel Langenboom in de ban van Kisumu, dankzij de
inspanningen van vooral pastor Toon v.d.
Acker en de scheidende directeur van
basisschool ’t Stekske Toon Ermers.
Namens het bestuur dank aan al die
mensen, groot en klein, die het nog
steeds mogelijk maken, dat wij daar dat
mooie werk kunnen doen.
“Er is zoveel goeds te doen hier in Kisumu”, dat zei Klaartje al en zolang zoveel
mensen ons steunen, gaan wij hiermee
door, in het licht van onze Klaartje….
Yvonne Derks, voorzitter

Een Kaartje voor
Klaartje
In april 2005 zijn deze drie enthousiaste dames gestart met het zelf
maken van kaarten. Elke dinsdagochtend komen ze bij elkaar en het
assortiment is in de loop der tijd
enorm gegroeid.
Zij gebruiken hiervoor gebruikte
kaarten, die ingeleverd kunnen worden of geruild met postzegels/devotiekaarten. De kaarten worden voor
euro per stuk verkocht bij de dames
aan huis, op (kerst)markten, maar
ook in Maartenshof te Cuijk. Het is

niet te geloven, maar in nog geen
twee jaar hebben zij al € 900,- kunnen overmaken op de rekening van
de Stichting.
Asanteni Sana - Heel veel bedankt.
Fien Bartels, Hapsebaan 29 Vianen,
Fien Toonen, Heikamp 8 Vianen,
Jeanne Linders, Jan van Daalstraat 9
Beers.

Terug in Kisumu
Het was alweer drie en een half jaar geleden dat ik voor het laatst in Kisumu
kwam. Ik was er toen drie maanden als
vrijwilliger voor de stichting. Nu ben ik er
een week geweest. Om daarna nog heerlijk een week te genieten van zon, zee,
strand en de savanne.
Er is veel veranderd in Kisumu. Het viel
me op dat de mensen er allemaal wat
beter uitzagen; minder kapotte kleding,
meer mensen op schoenen, minder echt
schrijnende beelden op straat. Een grote
bioscoop en megasupermarkt op een
plek waar eerst volgens mij gewoon wat
slopjes stonden. En alle oude Peugeots
(waar je zo mooi tussen je benen door de
weg kon zien zoeven) waren vervangen
door Tuktuks; van die Indonesische
brommertaxi’s.
Ik geloof dat je de ‘vaart der volkeren’ nu
eenmaal nergens tegenhoudt en dus ook
niet in Kenia, maar misschien dat de
stichting er een heeeeeel bescheiden bijdrage aan heeft kunnen leveren. Want
overal waar wij gingen zagen we hoeveel
werk er is verricht in de jaren dat we nu
bezig zijn. ‘Klaartje is all around the place
hier’ schreef ik naar huis. Dat was ook
echt zo want de stichting is een begrip
geworden in Kisumu en omgeving.

Kinderen op de Karunga
School drinken uit de
nieuwe uji-bekers
Van de Karunga School schrokken we
echt. Deze school ligt in het gebied, waar
ook de Jagir School staat. Een erg arm
gebied. De school ligt tussen de suikerrietplantages en is echt gewoon een
bouwval. Zo erg hadden we het nog niet
gezien. De muren hingen letterlijk aan
elkaar, als er al een muur was en de
‘lokaaltjes’ waren superklein, donker en
stofﬁg. De ouders hier zijn erg arm en
kunnen vaak het schoolgeld niet betalen,
hierdoor heeft de school weer geen geld
om het een en ander op te knappen,
waar door ouders hun kinderen van deze
school afhalen. Een vicieuze cirkel dus.
45 kinderen telt deze school, wat erg
weinig is.

Saskia Derks

Wetenswaardigheden
- Op 20 januari 2007 nam Piet Weststrate afscheid van de Firma Weststrate,
een begrip in Middelburg en verre omstreken, betreffende verpakkingsmaterialen. In februari mochten we hiervoor
een cheque in ontvangst nemen:
t.w.v. € 2.500,-

Allereerst zijn we gestart met het uji programma op te zetten, de school kreeg
onze mokken en een grote pan. De
school had zelf al een lunch programma
met uji ( maispap) voor de Nursery ( kleuterschool), waarbij allen om beurten uit
dezelfde mok moesten drinken, want er
was er maar een… Na een vergadering
Piet Weststrate overhandigt de cheque aan
Jacques en Yvonne.

Ons allereerste project werkt nog steeds:ujimix voor heel veel (wees)kinderen.

Toch genoten wij weer het meest van de
kinderen. Spelletjes doen. Ravotten. Een
dagje uit. De kinderen op de foto gaan
inmiddels al lang mee binnen de projecten van de stichting; één van de voordelen van meerdere keren naar dezelfde
plek terug gaan; je houdt je kleine vriendjes en ziet ze langzaam groter worden.

Op 1 juni a.s.is er om 20.00 uur in de
Martinuskerk te Cuijk een concert:
Streekkoor Canthonis en het Brabants
Orkest met het oratorium Die Jahreszeiten van J.Haydn. De organisatie is in
handen van de Rotaryclub Cuijk/Maaskant en eventuele opbrengsten zijn
voor de Stichting Klaartje Derks voor
Kisumu. Kaartjes zijn te bestellen via
e-mail: secretariaat@canthonis.nl of
telefonisch (0486) 47 71 40.

met Mrs. Pabari, de schoolleiding en een
aantal ouders is besloten de school te
helpen om het gebouw op te knappen.
Van de ouders wordt een actieve bijdrage
verwacht in de zin van zand, klei en stenen verzamelen en hulp bij het bouwen.
De kinderen hier kregen van ons natuurlijk ook kerstpakketjes en ik denk dat van
alle scholen en kinderen die we met de
pakketjes bezocht hadden deze kinderen
wel het meest dankbaar en blij waren,
misschien hadden ze wel helemaal nooit
een koekje gegeten.
Corjanne Lucassen en Malou Kleij

- Onze goede vriend Rob Nijenhuis heeft
een promotieﬁlm ( 22 min.) gemaakt,
die een goed beeld geeft van ons werk
daar in Kisumu. Deze ﬁlm kan worden
besteld via: www.stichtingklaartjederks.nl Kosten: vijf euro. Maar natuurlijk zijn wij ook graag bereid de ﬁlm toe
te lichten tijdens een informatiebijeenkomst.
- Heel Beers was weer in actie bij de
Kerstmarkt op 21 december j.l. in en
rondom Basisschool Dr. Jan de Quay.
De opbrengst : € 990,-- Ook in Groesbeek bij basisschool ’t
Vossehol mochten we in februari een
cheque in ontvangst nemen: t.w.v.
€ 2.145,93. De opbrengst van de kerstmarkt.
- Bij de Dovenschool Ebukuya hebben
de twee varkens van Maarten en Monique (onze twee vrijwilligers in 2005)
11 biggetjes gekregen. Proﬁciat!!!!
- Er is een nieuwe folder in de maak
en….. een nieuwe website……
- Er is zoveel goeds te doen hier in
Kisumu- Klaartje Derks.

Met Jacques Derks naar Kisumu
Met de vader van Klaartje – hij ging voor
de derde keer – mocht ik twee weken
mee naar Kisumu . Ik had daar natuurlijk
ook mijn eigen redenen voor . Redenen
zoals gegeven met het feit dat ik vanaf
het eerste begin van de Stichting mee
aan de wieg mocht staan . Zodoende was
ik al die jaren ook druk bezig met sponsoring . Dat was niet zo moeilijk , want
als pastor kom je ambtshalve met een
grote doelgroep van geïnteresseerden in
aanraking .
Hoe kijk ik terug op twee weken Kisumu?
Om te beginnen: ik heb met eigen ogen
gezien dat de gelden goed besteed worden .Gezond-heidszorg , scholing , voeding en huisvesting van kinderen krijgen
ﬂink de aandacht .Vele schoolgebouwen
, maar ook de kinderen zelf, zijn het tastbare bewijs dat uw giften vrucht dragen. Geweldig ! Bedankt!
Toch moet er nog veel gebeuren. Soms
breekt je hart bij het zien van bij voorbeeld het project: Orongo Widows and
Orphans . Volgens mij redden zij het niet
. De weduwes worden ouder , veel dochters c.q. schoondochters zijn overleden
en de opbrengsten van hun kruidentuin
en de verkoop van eigen gemaakte snuisterijen blijven ver achter bij de verwachtingen .Ik zie die vijfenveertig stakkers
van kinderen nog dagelijks voor me . Wie
pakt de draad op ?

petje af voor al die inzet . Ook de sponsors die ons studiebeurzen ter beschikking stelden voor de kinderen op de polytechnische school kunnen gerust zijn.
Hun geld komt optimaal tot zijn recht.

Toon van de Acker en onze vrijwilliger
Roland v.d.Lockant uit Beers bij een van de
nieuwbouwprojecten.

Ook wil ik mijn bewondering uitspreken
naar al die Nederlandse vrijwilligers die
op eigen kosten naar Kisumu gingen en
daar gratis beschikbaar waren voor o.a.
de telkens terugkerende “medical
camps” en de dewormingsprogramma’s
op de scholen .Zoveel kinderen hebben
wormziektes en/of lijden aan ondervoeding .Dank zij een team van drie dokters
,die ieder één tientje verdienden en voor
dat geld een hele dag werkten , worden
kinderen van een zekere dood gered.
Ja,de vrijwilligers die dit project mee hebben opgezet mogen wat mij betreft blozen van geluk omdat deze opzet nog
steeds wonderen doet .
Ook de kleding en de dagelijkse maispap
voor ruim twee duizend kinderen gaan
nog steeds door .Dus Klaartje en alle vrijwilligers die in jouw voetsporen traden ,
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In 2006 werd € 25.069,35 op de rekening
van de Stichting gestort. In datzelfde jaar
werd er € 27.280,50 op de bankrekening
in Kisumu overgemaakt. In het totaal is er
aan donaties bij de Stichting vanaf 2000
tot en met 2006 € 142.401,79 binnengekomen. Op dit moment, maart 2007, zit-

ten we dik over de 150.000 euro, mede
dankzij de geweldige inspanningen van
Toon van de Acker de afgelopen maanden. Samen met Jacques heeft hij hiermee letterlijk en ﬁguurlijk een rugzak
vol ‘cadeautjes’ meegenomen naar
Kisumu op 12 februari j.l. De ﬁnanciële
administratie 2006 is op 23 januari j.l.
voorgelegd en goedgekeurd door Toon
Verbruggen uit Cuijk. (ex hoofd ﬁnanciën van de Gemeente Cuijk). De Stichting heeft in Nederland geen kosten,
behalve de bankkosten, in 2006
€ 129,49 , hetgeen betekent dat alle
donaties volledig naar Kisumu gaan.

Tenslotte wil ik ook persoonlijk “mijn”
sponsors bedanken . Zoveel mensen hebben mij vóór mijn vertrek geld mee gegeven voor de kinderen in Kisumu. Alles
bijeen liep dat in de duizenden euro’s .
Bedankt ,lieve mensen. Ik heb met eigen
ogen gezien dat uw geld goed besteed
wordt . Voor de St. Pauls School komt er
zelfs een nieuwe keuken als vervanging
van het “rookhol” waarin nu zonder
water , zonder electriciteit ,zonder stenen
vloer of ventilatie op twee bij twee meter
eten klaar gemaakt moet worden voor
meer dan driehonderd kinderen.
Ja, en dan past mij een woord van dank
aan de familie Derks en alle weldoeners.
De Stichting Klaartje Derks is springlevend en doet dagelijks wonderen.
Groetjes van Toon v.d.Acker

Vele (wees) kinderen blij,
met de spelletjes van
“Dichterbij”
Een aantal mensen, werkzaam bij
‘Dichterbij’ is al jaren actief en
nauw betrokken bij onze Stichting.
Daarom zijn we heel blij, dat alle
spelmaterialen, die een jaar geleden spontaan zijn aangeboden,
verscheept, opgeslagen, nu zijn
uitgedeeld op twee locaties in
Kisumu, nl. De St.Paul’s school en
opvanghuis en de Orongo Widows
and Orphangroup.

Nog wat onwennig met zoveel
speelgoed.....

