Wij zijn bezig met voedselpakketten uit
te delen, want het leven is hier ook eens
zo duur geworden. We gaan hier de
komende 3 maanden mee door en
hopen dat men dan zichzelf weer kan
redden.
We blijven hoop houden……..
1 februari 2008.….Gisteren begon de
dag rustig, maar toen hoorden we dat er
een politie-agent was doodgeschoten.
De hel brak los….alle wegen werden
geblokkeerd, niemand mocht de straat
op. Wij waren onderweg en schreeuwden onze naam naar de ‘terroristen’.
Doodsbang zijn we toch thuis gekomen.
We hebben toch een vrachtwagen naar
de Nyakongo School gestuurd met de
bouwmaterialen voor 2 nieuwe klaslokalen. Die is ’s avonds veilig teruggekomen.
Never a dull moment in Africa….

Ren in actie op school

8 maart 2008….de rust keert terug in
ons land, alles lijkt weer normaal en wij
gaan weer volop aan het werk: Chotu en
Nejla Pabari, Ren, die fantastisch werk
doet en Tobias, die de projecten in het
Sinyolo distrikt coordineert….

Wondverzorging op school

Rachel met ‘haar’ weeskinderen

27 februari 2008.….het is een goed
teken dat het geweld is gestopt en dat de
Kenianen bereid zijn om verder te gaan.
Er is weer verkeer mogelijk naar Nairobi,
Mombasa en andere plaatsen. We bidden, dat de situatie zo blijft….
We hebben 6 weeskinderen tussen de 3
en 17 jaar gevonden in de buurt van
Nyabonyo. Een ‘buur’vrouw, zij heet
Rachael, heeft zich over hen ontfermd.
Mrs. P. houdt kontakt met haar en de
kinderen. Rachael krijgt geld voor de
eerste levensbehoefte van de kinderen.
Zij staat er erg open voor om deze kinderen op te vangen en te zorgen dat ze
naar school kunnen of aan het werk….

5 mei 2008…Hierbij wat projecten, die
momenteel onze aandacht hebben:
1.	De bouw van een paar klaslokalen bij
de Wandega School.
2.	We gaan door met ontwormen en
wondverzorging op scholen in de
omgeving.
3.	Bij voldoende hulp starten we weer
met de ‘Medical Camps’.
4.	We gaan samen met de schoolkinderen duizenden bomen planten. Ieder
kind krijgt z’n eigen boom.
5.	We gaan door met kleding ( 2de
hands en schooluniformen) en voedsel
( ujimix en de benodigde pannen en
bekers) uit te delen.

31 juli 2008.…zoals jullie weten hebben
we duizenden bomen geplant bij verschillende scholen, waarbij de kinderen
tevens worden ontwormd.
Ook proberen we elke week een medical camp te organiseren.
De Wandega School heeft de bouwmaterialen ontvangen voor 2 nieuwe klaslokalen en de nieuwe keuken is bijna klaar.
De zusters zullen hierover binnenkort een
berichtje sturen.
Het gaat goed met onze meisjes bij St.
Paul’s Vandaag krijgen ze vakantie en we
zullen ervoor zorgen dat ze de nodige
kleren e.a. benodigdheden krijgen.
We hebben ons ontfermd over een
‘nieuwe”school: Ngop Ngoso. Deze ligt
op de weg naar Bondo en is gedeeltelijk
klaar. Er zijn nog geen ramen/deuren en
de muren en de vloer moeten afgewerkt
worden. We zullen wat foto’s sturen en
wellicht kan de Klara Foundation deze
job afmaken!

Een nieuw lokaaltje

Nieuwsbrief

Stichting

Nieuws van het bestuur
In onze laatste Nieuwsbrief (december
2007) konden we nog niet voorzien, dat
2008 in Kenya zo anders zou starten.
Met name in Kisumu, waar veel mensen
van de Luo-stam wonen, was het erg
onrustig de eerste maanden van dit jaar.
In het centrum zijn talrijke vernielingen
aangebracht en vele mensen, met name
van de Kikuyu-stam, zijn gevlucht naar
veiligere oorden. Ook bewoners van de
Indiase gemeenschap, waartoe ook de
familie Pabari behoort, hebben tijdelijk
Kisumu verlaten.De Pabari’s echter zijn
gebleven. Vele (jonge) mensen uit de
sloppenwijken maakten Kisumu onveilig.
Gelukkig konden we via de mail en telefonisch contact houden met de familie

De oude Wandega School

We zijn heel erg blij met de auto van de
Klara Foundation, die kwam op het
juiste moment….
De situatie is hier nu een stuk beter,
maar er is anderzijds nog niet veel vrede/
rust in onze harten….

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.
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

Voor meer informatie: www.stichtingklaartjederks.nl

Kenia
Een prachtig land met
prachtige mensen
Een mooi land met
mooie bloemen
Een schitterend land met schitterende stranden
Een groot land met grote dieren
Een vrolijk land met
vrolijke kinderen
Een rijk land……met
enkele rijke mensen en
heel veel arme…..
Uit: Grote Sprong ( Arie de Bruin)
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Klaartje Derks
voor Kisumu

Pabari en in die periode waren er geen
Nederlandse vrijwilligers in Kisumu.
Maar helaas was het niet verantwoord
dat medio januari de 5 geplande vrijwilligers naar Kisumu te laten gaan. Zij hebben daarom besloten om begin 2009 er
weer voor te gaan.
In deze Nieuwsbrief daarom een heel
ander verslag van de werkzaamheden
daar in Kisumu, dan we hadden voorgesteld.
Alle lof voor het team van de Kenyase
vrijwilligers, die, hoe dan ook, door zijn
blijven gaan.
Ook hier hebben we niet stilgezeten.
Er zijn weer diverse ( financiële) acties
geweest, waarover we graag berichten.

Hallo lezers.
Op 14 September ben ik als vrijwilliger
3 maanden naar Kisumu vertrokken voor
de Stichting Klaartje Derks.
Ik ben Lia Mickers, 52 jaar oud, getrouwd
met Lamber en moeder van Tom (27) en
Kim (23).
Begin dit jaar begon het bij mij te kriebelen. Onze kinderen wonen niet meer
thuis en tja…….dan komt de vraag als
vrouw en als moeder: Wie ben ik en wat
ga ik nu doen?
Weer een baan zoeken kan…….
Maar naar Afrika gaan om te helpen is
een lange stille wens van mij, die ik nu in
ga lossen. Dat kan, zo kwam ik daar achter, via heel veel organisaties.
Al pratend met vrienden en kennissen
kwam ik uiteindelijk terecht bij Jacques
en Yvonne Derks in Beers. Wat zij doen,
hoe zij dit doen, maar vooral ook waarom
zij dit doen, is voor mij de reden om voor
hun stichting te gaan.
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Graag nodigen we alle belangstellenden
uit voor een informatiebijeenkomst in Het
Wapen van Beers op donderdag
6 november a.s. Vanaf 19:30 uur is iedereen van harte welkom.
Juist in deze situatie is er zoveel goeds te
doen daar in Kisumu e.o.
En zolang zoveel mensen ons enthousiast
blijven steunen, op welke manier dan
ook, gaan wij ermee door, in het licht van
onze Klaartje.....
Marion-Theo-Yvonne.
Toon-Jacques.

Na de vrijwilligersreunie d.d. 24-5-2008 bij
Jacques en Yvonne thuis wist ik het zeker.
Intussen is de reis geboekt, zijn de
inentingen gehaald en lopen de voor
bereidingen door.
Heel bijzonder voor mij is dat Lamber en
Kim de laatste 2 weken ook naar Kisumu
komen.
Zij willen mij kunnen begrijpen met al
mijn indrukken als ik straks weer thuis ben.
We gaan in die 2 weken ook samen een
paar dagen iets van Kenia zien, en zij willen allebei ook hun handen uit de mouwen steken voor de projecten daar. Dit is
geweldig vind ik.
Mocht je onze ervaringen willen volgen,
kijk dan op www.liakisumu.waarbenjij.nu.
Ik vind het een grote uitdaging voor
mezelf en ik ben dankbaar dat ik de gelegenheid heb om dit aan te gaan.
Groeten van mij, Lia Mickers.

Financiële stand van
zaken

Ieder kind z’n eigen boom
bij de compounds zijn ware paradijsjes
en jarenlang heeft ze een kwekerijtje
gehad. Elk zaadje werd met zorg
geplant, eerst in een kweekbak bij huis,
later in potten en borders. Vele (fruit)
bomen in Kisumu e.o. zijn van haar
hand. Een uit de hand gelopen hobby,
zou je het kunnen noemen.

Proficiat:
Aan al die mensen, die er voor
hebben gezorgd, dat er in de loop
der jaren op de rekening van de
Stichting in totaal meer dan
€ 265.000,- is binnengekomen!

Leerlingen Sinyoloschool planten ieder hun
eigen boom.
Overhandiging cheque
v.l.n.r. Jan Kaak, Marion Blom, Jacques Derks, Yvonne Derks, Ronals v.d. Ven

Het jaar 2007 was een heel bijzonder
jaar met een record aan bijdragen:
ruim € 60.000,-. Daarvan werd ruim
€ 41.000,- in dat jaar besteed in Kisumu
en omgeving. De financiele administratie wordt verzorgd door Chotu Pabari.
Hierbij een globaal overzicht van de
gemaakte kosten:
1.		Onze eigen ‘project–car’
(Klara-Vehicle) heeft € 12.000,gekost, dit is uiteraard een eenmalige uitgave en onontbeerlijk op het
Kenyaanse platteland.
2.		De organisatiekosten in Kisumu
bedroegen totaal € 1.900,(telefoon, vergoeding Kenyaanse
vrijwilligers, autokosten, etc.)
3.		Aan bouwmaterialen, watertanks,
etc is € 11.000,- uitgegeven.
4.		Naast de 14 Maseno studenten zijn
er in 2007 16 weeskinderen waarvan de Stichting alle kosten betaald.
Totaal: ruim € 12.000,-.
5.		Bijna elke week werd er een medical
camp/ deworming op het platteland gehouden en dat kostte ongeveer € 4.700,6. 	Het overige geld is gegaan naar o.a.
ujimix, kleding, (fruit) bomen, kerstpakketjes enz.

In 2008 lijkt het erop dat deze trend
wordt voortgezet; per 1 augustus is al
ruim € 42.000,00 binnengekomen
We zetten graag hierbij wat feiten op
een rijtje voor de eerste helft van 2008:
1.		Tot 25 juli zijn er zo’n 175 overschrijvingen gemaakt op de bankrekening.
2.		De vele vaste donateurs ( ruim 100)
blijven de Stichting heel trouw. Zoals
de dames van: ‘Een Kaartje voor
Klaartje’. De eerste helft van dit jaar
hebben zij al € 500,- overgemaakt.
3.		We hebben dit jaar tot 1 augustus
ruim € 21.000,- overgemaakt op de
bankrekening in Kisumu.
4.		Ook zijn er weer diverse acties
geweest t.b.v. De Stichting. Zo
bracht de kerstactie: ‘Op kraamvisite’ van de parochie H.Jozef in Cuijk
Noord ook nog ruim € 335,- op,
naast alle kadootjes en tekeningen
voor Kisumu.
5.		De jubilerende Zonnebloem afd.
Cuijk hield in mei een collecte.
Opbrengst: € 350,6.		De personeelsvereniging van de
gemeente Cuijk deed in mei ook
een gift; € 110,50.

7.		Op 3 juli hebben we een cheque
t.w.v. € 5000,- in ontvangst mogen
nemen van Ronald van de Ven,
directeur Hendrix UTD, dankzij de
inzet van Jan Kaak uit Beers. Hiermee wordt een speciaal project
gefinancierd: Zorg voor dieren is
zorg voor mensen.
8.		Op 26 juli tijdens het Midzomerfeest
van de Ronde Tafel 126 heeft
Jacques Derks een cheque in ontvangst mogen nemen van maar
liefst € 17.500. Onder het motto
‘kilometers voor Klaartje’ liepen ruim
250 wandelaars in gesponsorde
T shirts de Nijmeegse 4 daagse.
9.		Onze buur(t)kinderen op de Sterrenbos zijn Hanneke en Martje
Huberts, resp.10 en 8 jaar. Zij zijn vol
van Klaartje en van al die arme
weeskinderen in Kisumu. Heel spontaan zijn zij daarom een eigen actie
begonnen: zelf kaarten en sieraden
maken en verkopen. Opbrengst:
€ 12,65. Wij zijn heel trots op zulke
kanjers.

Het kweken en verzorgen van bomen en
planten hoort bij Nejla Pabari. Zij heeft
daar ‘groene vingers’ voor. Haar tuinen

The Green Belt Movement. ( GBM.)
Wangari Maathai is de oprichtster van deze organisatie in Kenya.
In haar autobiografie : “Ongebroken” omschrijft ze haar leven in het ook zo
corrupte Kenya. In 2002 ontvangt ze hiervoor de Nobelprijs.
GMB houdt zich o.a. bezig met het planten van miljoenen bomen en met de rechten
van de vrouw. Voor meer info.: The Green Belt Movement.

De Maseno Youth Polytechnic School is heel dankbaar en blij met alles, wat zij mochten ontvangen van de
Stichting Klaartje Derks voor Kisumu.

Chotu Pabari overhandigt vele school
materialen aan de directeur

Alle leerkrachten van de Masenoschool bij
de zojuist gekregen schoolmaterialen

...en een nieuwe koelkast wordt uitgeladen

Centrum van Kisumu in puin

Voedselprogramma gaat door

30 december 2007.….De politieke situatie is slecht, wat ons dagelijks leven hier
beinvloedt. De winkels van voornamelijk
Odinga-aanhangers zijn geplunderd en
de Luo’s ( oppositie) claimen nu hun rechten op een gewelddadige manier. Wij zijn
bang en vrezen voor onze veiligheid……

10 januari 2008.….Het is hier nu iets rustiger. Wat nu in Kenya gebeurd is met geen
pen te beschrijven. De toekomst ziet er niet
rooskleurig uit voor ons allemaal. Vele mensen hebben hun eigendommen verloren en
duizenden hebben geen werk meer, wat de
honger en de armoede vergroot.

Never a dull
moment in Africa.

Hanneke en Martje verrassen Yvonne
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Overal bij weeshuisjes en scholen zijn
door haar bomen en struiken
geplant,waarvan er sommigen weer zijn
opgegeten door de koeien/geiten of verdroogd door de felle zon. Maar ook hier
Een vrachtwagen vol met bomen

In 2008 ontvingen we diverse
berichten van onze contactpersonen
en goede vrienden : De Pabari’s.
Hierbij wat citaten:

Kerstkadootjes voor Kisumu in de Parochiekerk te Cuijk Noord

geeft ze de moed niet op: ze is een
nieuw project gestart nl. duizenden kinderen planten hun eigen boom. De
bedoeling is uiteraard dat zij dan ook
hun eigen boom verzorgen en er dan,
meestal na een jaar, letterlijk de vruchten
van kunnen plukken.
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10. En nog steeds heeft de Stichting
hier geen kosten. Zelfs de bankkosten kunnen achteraf gedeclareerd
worden bij………de bank!!
Onlangs hebben we zelfs € 30.000,vast kunnen zetten op een aparte
rekening, zodat de verkregen rente
ook weer kan worden besteed aan
de projecten in Kisumu.
11. Ook dit jaar is de financiele administratie 2007 weer gecontroleerd en
in orde bevonden door Toon
Verbruggen uit Cuijk. (gepensioneerd hoofd financien van de
Gemeente Cuijk).

In het voorjaar van 2000 mailde onze
Klaartje :….als oma ( die 100 jaar
werd op 29 juli 2000) nog een goed
doel zoekt voor evt. Gulle Gevers,
dan weet ik hier wel een aantal
goede bestemmingen voor ‘enveloppen met inhoud’. Serieus bedoeld
hoor, als jullie opvangen dat zij iets
speciaals wil doen….. Ook steun van
andere kanten is welkom, adopt an
orphanage in Kenya…..

wie-o-wie is geinterresseerd? Ik denk
aan dertiende maanden die op de bank
staan te versloffen, personeelsverenigingen met een potje voor goede doelen, dat soort dingen……
Mrs.P.( Pabari) gaat stug door met het
bedelen om geld bij de rijke Indiers hier
in Kisumu en geeft hier en daar stapelbedden en matrassen weg of koopt
eens wat kratten melk, maar het blijft
dweilen met de kraan open, alle hulp
blijft welkom…….

Stichting Klaartje Derks in € 1.000,00

Vrijwilligersreunie
Op zaterdag 24 mei j.l. waande men
zich op de Sterrenbos te Beers even in
Kisumu!!
Heel veel verhalen en fotoboeken van
allemaal ‘Kenyagangers’, onder het
genot van een hapje en een drankje
en de zo bekende Afrikaanse muziek…
Hierbij een foto-impressie en de
KISUMU KWIS, die door de aanwezigen

enthousiast werd ingevuld. En de winnaar!! Dat waren ze allemaal, want ook
al deze kanjers zorgen ervoor, dat de
Stichting Klaartje Derks voor Kisumu
nog steeds zo succesvol is.
n.b. De antwoorden van de KISUMU
KWIS zijn terug te vinden op onze site,
www.stichtingklaartjederks.nl evenals
alle namen van vrijwilligers, die actief
zijn geweest in Kisumu.

KISUMU KWIS KISUMU KWIS KISUMU KWIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoeveel vrijwilligers zijn er tot nu toe voor langere tijd naar Kisumu geweest?
Hoe heet de “oude” compound van de Pabari’s?
Hoe heet het huisje waar onze mensen meestal wonen?
Hoe heet de “nieuwe” compound?
Hoe heet de Keniase vrijwilliger, die al jaren actief is voor onze Stichting?
Op welke manieren kun je je verplaatsen in Kisumu?
Wat kost ongeveer( na onderhandelen) :
een geit, een big, 2de hands T.Shirt, trosje banaantjes, Tusker bij Mon
Ami,Fietstaxi van centrum naar compound, Taxi, idem. Bouw van een klaslokaal,
Totale kosten een Maseno-student per jaar.
8. Hoeveel mensen ondersteunen de Stichting en ontvangen 2maal per jaar de
Nieuwsbrief?
9. Hoeveel geld is er tot nu toe bij de Stichting binnengekomen?
10. Hoeveel geld hebben we in 2007 kunnen overmaken naar Kisumu?
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Weer volop Medical Camps op
dit moment, hier op de Hira Ben
school

De zelfgemaakte behandelkamer

De wachtkamer

De Hira Ben School

De ‘organisator’

Bij de dokter

St. Paul’s Kitchen.
Bij hun bezoek aan de ‘Sisters of the Blessed Virgin’, die verantwoordelijk zijn voor
St. Paul’s school, onze bibliotheek en een opvang voor misbruikte meisjes, hebben
Jacques Derks en Toon van de Acker in februari 2007 beloofd zich sterk te maken voor
een nieuwe keuken, waar dagelijks voor vele (wees)kinderen een maaltijd bereid kan
worden. Eindelijk wordt ‘het rookhol’ dan vervangen door een comfortabele keuken.
De plek

De stenen

De bouwmaterialen, hout en cement

De nieuwe keuken (l), het ‘rookhol’ (r)

Op zoek naar…..de containers!
De afgelopen jaren hebben we al diverse
malen dankbaar gebruik gemaakt van
de (gratis) mogelijkheid om spullen naar
Kisumu mee te geven in de containers
van Jan Gort.
Toeval bestaat niet, daarom moesten we
Jan gewoon een keer ontmoeten hier in
Beers, waar hij regelmatig op familiebezoek komt.
Hij woont in Friesland en is al jaren actief
in Kenya met de Stichting Nairobi Hospice Holland. Een geweldig initiatief van
ondernemers uit de ijzerwaren en
gereedschappenbranche.
Doel: het ondersteunen van ernstig

zieke en terminale patienten. Ook
ondersteunen zij een school in Mago, in
de buurt van Kisumu.
En daarom gingen er op 27 december j.l.
diverse dozen met babykleertjes/kadootjes van de actie: ‘Op kraamvisite’ parochie Cuijk Noord , een trapnaaimachine
en een kinderbedje met toebehoren
richting Lemmer, waar de containers
stonden.
Op 11 april kregen we bericht dat de
containers eindelijk onderweg waren op
de boot naar Mombasa. “Alle ambtenaren werken mee aan de politieke crisis”,
aldus Jan.
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Op 21 juni hoorden we dat de containers weken in Mombasa en Nairobi hadden gestaan. Op dat tijdstip stonden ze
vast tussen Nakuru en Kisumu, vanwege
een defect aan de rails.
Ook het spoorwegpersoneel staakt
ondertussen.
Nu zijn we ruim 2 maanden verder en
wordt er geprobeerd de containers met
een vrachtwagen te brengen naar
Mago, vlakbij Kisumu.
Wordt vervolgd……………
Never a dull moment in Africa.

