Ook Klaartje...
Op 29 juni zou onze Klaartje 32 jaar zijn
geworden. Veel mensen, die deze Nieuws
brief lezen, kennen haar slechts van ver
halen en associeren haar met Kisumu,
waar zij als 22 jarig meisje in 1999 naartoe
trok, de wijde wereld in…
Maar vlak voor haar afstuderen aan de
landbouwuniversiteit van Wageningen
liep zij nog een half jaar stage in Wexford
te Ierland (maart t/m augustus 2000).
Een half jaar heeft ze daar genoten van
haar werk (onderzoek van parasieten bij
schapen). Zij reisde hiervoor het hele
(platte)land af. Ze vond het een geweldig
land met geweldige mensen en ik ben heel
blij dat ik haar daar in juni drie weken
heb opgezocht. We zijn o.a. een week
gaan rondtrekken, met de rugzak en
we kwamen toen ook bij: De Burren.
…Later in december 2001, schreef ik
hierover het volgende:
De Burren is een zeer bijzonder natuur
verschijnsel aan de westkust van Ierland.
Een soort maanlandschap, met hier en
daar een plukje prachtige bloemen in de
spleten van het zwarte gesteente.

Wanneer mens en licht zich vermengen…
Foto: Marja Kenya 2009

Op onze reis van oost naar west Ierland
waren we er met de bus dwars doorheen
gereden en ons streven was om in ieder
geval daar samen onze voetsporen achter
te laten… We vinden in Doolin een farmer
house, waar we logeren en van daaruit is
het zo’n 15 km naar de Burren. Op een
mooie zonnige zondagochtend huren we
fietsen en dan kunnen we op weg… maar
na pak weg twee kilometer kijk ik Klaartje

benauwd aan. Voor mijn gevoel gaan we
behoorlijk langzaam, maar gestaag berg
opwaarts… Aan de conditie van Klaartje
ligt het zeker niet, want die fietst hier elke
dag zo’n zes kilometer de berg op naar het
onderzoeksinstituut Johnstown Castle in
Wexford en beklimt regelmatig de Wick
low Mountains, maar ik begin al behoorlijk
te zuchten en te zweten, terwijl Klaartje
alle moeite doet om zich aan mijn slakken
gang aan te passen. Af en toe kan ik weer
even bijkomen op een recht stukje weg en
dan genieten we samen van het prachtige
landschap.
Onze tijd is echter enigszins beperkt, omdat
we die dag nog verder willen trekken en
daarvoor die ene bus, die per dag vertrekt
ook nog willen halen. Na tien kilometer
berg op, berg af begin ik op mijn manier
echt gas terug te nemen ofwel…ik kan
niet meer. Mijn conditie is echt hopeloos,
maar de Burren lokt in de verte en Klaar
tje is en blijft vol goede moed. ‘Nog even
volhouden, mam, je kunt het, nog maar
een bergje over…’!!
Maar ik geef het op, we stoppen, over
leggen en we komen tot een compromis:
Ik blijf achter en wacht aan de rand van
een prachtig natuurgebied met bloeiende
wilde fuchsia’s en Klaartje fietst door naar
de Burren om in ieder geval voor het na
geslacht vast te leggen dat “wij” daar
geweest zijn.
Ondertussen geniet ik liggend op mijn rug
van de immense stilte, alleen het geruis
en het uitzicht op de Atlantische Oceaan.
Dit geluksmoment kan ik zo weer terug
halen: ik, genietend van die prachtige
stille natuur en blij, dat ik die laatste berg
niet meer over hoef en mijn dochter,
op weg naar de Burren… daar waar je
geweest moet zijn…
Even komt de gedachte in me op wat ik
moet doen als Klaartje niet meer terug
komt… blijft ze niet erg lang weg!!
Wat moet ik hier zonder haar!!

Ik sluit mijn ogen en
doezel in slaap…
heel ver weg, maar
ook zo heel dichtbij
hoor ik Klaartje: ‘Oh
mam, het is hier zo
mooi, zo oogverblin
dend mooi, een
Klaartje in de Burren
paradijs… maar ben
niet bang, wanneer het jouw tijd is, dan
wacht ik op jou… hier bij de Burren en
dan zijn we weer voor altijd samen…
Yvonne Derks

Financieel overzicht
2008
Het jaar 2008 was opnieuw een topjaar. Er
kwam aan donaties maar liefst het enorme
bedrag van € 49.626,78 binnen. Naar
Kisumu werd in fases het totale bedrag van
€ 46.285,– overgemaakt. Uit de boekhou
ding, die wij vanuit Kisumu van dhr. Pabari
ontvangen blijkt dat er aan het einde van
het jaar in Kisumu nog een kleine € 5.000,–
in kas is voor de lopende zaken. Dit bedrag
is het begin-kapitaal voor 2009. Uit deze
Kenyaanse boekhouding blijkt tevens dat
het meeste van ons geld is gegaan naar de
volgende projecten: In Nyakongo 8 nieuwe
klaslokalen, in Wandega 2 lokalen, in Kaka
mega 2 lokalen, bij de zusters van St. Pauls
een nieuwbouw en volledig ingerichte
kookkeuken voor 80 internaatskinderen.
Voorts de medical camps, wondbehande
ling en ontwormingsprogramma op het
platteland, kleding- en voedselprojecten,
de 8 maseno-studenten, de meisjesopvang
bij St. Pauls, het straatkinderen-project,
zaai- en plantgoed (veel bomen).
Dhr. A.J. Verbruggen, voormalig hoofd
financiën van de Gemeente Cuijk, heeft
beide administraties gecontroleerd en ak
koord bevonden.

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: stichtingklaartjederks@vodafonevast.nl, Telefoon: (0485) 31 65 06
Bank 1171.65.956 t.n.v. Stichting Klaartje Derks te Beers

Voor meer informatie: www.stichtingklaartjederks.nl
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Stichting

Klaartje Derks
voor Kisumu
Van het bestuur
Hierbij alweer de twaalfde Nieuwsbrief
van de Stichting Klaartje Derks voor
Kisumu.
Nieuwsbrief nr.1. Jaargang 9, juni 2009.
In deze brief een terugblik op 2008,
een bewogen jaar in Kenya. En dan
een goede start in 2009. Marja, Hennie,
Marion, Bart en Jan. Zij waren er allemaal
en ze zijn weer terug met heel veel
verhalen, foto’s en onvergetelijke herin
neringen.
Wij danken een ieder, die vorig jaar en/of
ook dit jaar weer ons werk steunen. Er is
zoveel goeds te doen daar in Kisumu en
zolang zoveel mensen ons zo enthousiast
blijven steunen, op welke manier dan
ook, gaan wij ermee door, in het licht
van onze Klaartje…

Vrijwilligers in Kisumu
Marja van Dijk,
Bart van Dijk, Jan Kaak
en Marion Blom

2001:	Lisa Hurenkamp en Angela de Heus
uit Deventer.
2003:	Paul van den Boom en Willy Bulsink
uit Utrecht;
Saskia Derks, Cecile Huitink en Joke
Westraete, Utrecht en Cuijk;
Marja van Dijk en Monique Kaak uit
Cuijk en Gennep.
2004: Trent Harrison uit Adelaide Australie;
		Maud Beekman en Marieke Dekkers
uit Zeddam;
Maarten Meijerink en Monique
Koehorst Oldenzaal.
2005:	Maarten Meijerink, Monique

Koehorst en Trent Harrison;
Dorien Bronzewijker en Marjolijn
Libert uit Hattemerbroek.
2006:	Mirjam v d Crommenacker en Lijske
Kerhof uit Cuijk en Utrecht;
Marja van Dijk en Linsey Thomassen
uit Cuijk en Boxmeer;
Corjanne Lucassen en Malou Kley uit
Lent en Utrecht.
2007: Roland van de Lockant uit Beers;
		
Marc van de Boom uit Weesp;
		Mirjam Wiegman en Willemijn;
Borghols uit Groningen en Utrecht.
2008: Lia Mickers uit Uden.
2009:	Marja van Dijk uit Cuijk en Hennie
Heldens uit Venray;
Marion Blom, Jan Kaak en Bart van
Dijk uit Beers en Cuijk.

4 en ‘n halve week in Kenia; Kisumu
Eigenlijk was het de bedoeling in 2008
naar Kisumu te gaan, maar dat ging toen
niet door i.v.m de politieke situatie in
Kenia op dat moment. Ik ben al een aantal
keren daar in Kisumu geweest, ook om te
werken, en had er nu heel veel zin in.
Ook omdat Jan, mijn partner, mee ging.
Ik vond het erg fijn om hem projecten te
laten zien en ervaren waar de Stichting
Klaartje Derks al jaren aan het werk is. Ook
om daar te werken en dit samen met hem

en Bart en Marja van Dijk, te mogen doen.
We hebben een fijne tijd gehad in Kisumu.
Esther, meisje met een verstandelijke be
perking die ik al jaren ken, weer bezocht.
Het ging heel goed met haar en met de
anderen uit haar klasje. Heel veel wonden
verzorgd en kinderen tabletten gegeven
tegen wormen.
Fijn samen gewerkt met Chotu Pabari en
overlegd met hem en zijn vrouw Nejla en
de Kenyaanse vrijwilliger Tobias Kodongo.

T-shirts gekocht voor de boys… die al niet
veel hebben.
Marja en ik zijn nog naar een couveuse
afdeling van het ziekenhuis geweest met
wel heeeeeel kleine kindjes. Kortom; veel
gedaan in korte tijd.
Ik heb intens genoten van de lieve mensen
en van al het moois daar in Kisumu, Kenya.
Tot zien… met weer een verhaal uit
Kenia… van… Marion Blom

Erkenning voor Pabari’s in Kenya
De heer en Mevr. Pabari hebben in Kenya
een grote nationale prijs gewonnen. Voor
hun grote inzet door de jaren heen, maar
vooral tijdens de ongeregeldheden in 2008
hebben zij in een groep van 8 genomineer
den de UNSUNG HEROES PRICE gewon
nen. De jury schreef:

Who during the post-election violence
risked their own lives to save others:
people who did extraordinanairy things
are the heroes.
Wij, in Nederland, zijn trots op hen.
CONGRATULATIONS TO THEM !!!
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Een goede start
in 2009
Na het verschrikkelijke en turbulente voor
jaar in 2008 in Kenya werd door de Pabari’s
gewoon doorgewerkt en in het najaar
2008 heeft Lia Mickers uit Uden als vrij
williger voor de stichting in Kisumu ge
werkt. In het voorjaar 2009 gingen Marja
van Dijk uit Cuijk en Hennie Heldens uit
Venray als vrijwilligers in Kisumu werken.
Hennie werd afgelost door Bart van Dijk
(man van Marja) en Marion Blom en Jan
Kaak uit Beers. Zij (en Hennie) hebben
voortreffelijk werk geleverd. Op deze
pagina’s een aantal van hun ervaringen.

Water halen
Door Marja van Dijk
Deze foto heb ik gemaakt bij de Orongo
Widows. Het meisje van ongeveer 10 jaar
oud draagt op haar hoofd een jerrycan met
20 liter water. Het water heeft ze net ge
haald bij de put van dit project. Deze water
put is ook een initiatief van de Stichting
Klaartje Derks. Schoon water, een kost
baar bezit.

Betrokkenheid

ik meteen aan deze (2) foto’s denken!
Naast de financiële steun, geven deze
foto’s voor mij namelijk weer de betrokkenheid en de verbondenheid met de
mensen in Kisumu. Dat bleek ook weer
uit de geweldige opkomst tijdens de
“Kisumu-avond” 6 nov. jl. En ik denk dat
dat ook heel belangrijk voor deze mensen
is, te weten en het gevoel te hebben, dat
er ergens mensen zijn die zich met hen
verbonden voelen.
groetjes Hennie

Old ladies

Voor sommige gaan we een nieuwe matras
kopen, voor anderen wat zaden. Een
vrouwtje heeft nieuwe golfplaten voor het
dak nodig en gekregen. Het was een in
drukwekkende belevenis. Hier zullen we de
komende weken nog wel vaker komen…

Hennie, Marja en Ren

Vaste zaken, die steeds
terugkomen
Straatkinderen

Tobias, mr. Pabari en mrs. Pabari

Door Marja van Dijk

Water halen

Door Marja van Dijk

Dag lezers
Door Hennie Heldens
Ik ben Hennie Heldens, 46 jaar en in
februari een maand voor de Stichting
Klaartje Derks naar Kisumu geweest.
Zoals de meeste mensen die deze rond
zendbrief krijgen ben ik al enkele jaren
bekend met de Klaartje Derks Stichting
en toen ik onlangs het verzoek kreeg van
Yvonne om “een foto uit te zoeken, die
juist voor mij het gevoel weer geeft van
de situatie en ons werk daar in Kisumu en
daarbij een (korte) omschrijving!!”, moest

Verbondenheid
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• Ontwormen en wondverzorging van
schoolkinderen om de drie maanden.
(rond de 100 scholen).
• Ondersteunen van diverse wees/straat
kinderen.
• De bouw van scholen/lokalen.
• Eenmaal per maand medical camp.
• Kopen van kleding enz. voor wees
kinderen.
• Pakketjes met de eerste levensbehoeftes
voor old ladies.

Old Ladies
Door Marja van Dijk
…We zijn 10 oude vrouwen gaan op
zoeken in hun hut. Met dekens en een
pakketje en 2 jurken voor ieder. Wat een
armoede zeg!!!! Oude vrouwtjes tussen
de 75 en 90 jaar oud zitten eigenlijk te
wachten totdat ze dood gaan. Er is bijna
niemand die voor ze zorgt. De meeste
kinderen zijn overleden en de kleinkinderen
kijken niet naar hun om. Ze waren maar
wat blij met de spulletjes.

Animal Clinics
Door Jan Kaak en Marion Blom
(goede dierverzorging komt de mensen
ten goede)

Dixon, Rhamadan, Zaddoc, Isaac en Gorden

…We zijn deze week ook nog naar Kaka
mega geweest. Hier zijn door mevr. Pabari
5 straatjongens op een boardingschool
geplaatst (Daisy Special School). Lichame
lijk en geestelijk gehandicapte kinderen
wonen daar intern en gaan naar school
met ‘normale’ kinderen. Het zag er alle
maal heel goed uit. Met behulp van de
Ronde Tafel zijn daar ook twee geheel
nieuwe klaslokalen gebouwd. We waren
een dag van te voren nog naar Kondele
Market geweest om 300 onderbroeken te
kopen. Gedeeltelijk ook voor de 5 straat
jongens in het internaat. Voor hier is het
nl. niet normaal om een onderbroek te
hebben. De kinderen waren maar wat
blij ermee…

Deze mail verstuurde we 09-04-2009
naar vrienden en familie en het werk van
Jan, Hendix UTD.
Op 4 april hebben we deze wel heel
bijzondere dag als erg positief, uniek
en prettig ervaren.
Hoi allemaal.
Flinke regenbui buiten dus tijd om te mailen.
Waar waren we gebleven?
We maken zoveel mee dat het haast niet
op te schrijven is.

De twee vets

Afgelopen zaterdag de Animal-clinic!!!!!
Wat een ervaring… woooow. Van Hendrix
UTD,waar Jan werkt,is er een donatie ge
komen voor de Stichting Klaartje Derks en
is er na overleg met het bestuur besloten
dit te besteden aan een animal-clinic. Wat
dit inhoud zullen we in het kort beschrijven.
‘s Morgens om 8.30 uur kwamen we,
Chotu Pabari, Bart en Marja van Dijk, Jan
en ik aan in het Sinyolo district (een half
uur met de auto). Dit is het platteland
waar Tobias Kodongo, Kenyaanse vrij
williger van de stichting, woont.
Bij aankomst stonden er al honderden
koeien, tientallen honden, 2 varkens en
nogal wat geiten, schapen en kippen op
ONS te wachten. De VET, dierenarts, was
er nog niet en daarom hebben wij alvast
alles klaar gezet. Wat ging er gebeuren;
koeien kregen een injectie tegen miltvuur
(antrax) en werden gesprayd tegen o.a
teken en werden ontwormd. Honden zijn
ingeënt tegen rabiës (hondsdolheid) en
zijn ook ontwormd, evenzo de geiten en
schapen. Het was een hele “happening”,
geloei, geblaf,gemekker maar absoluut
goed om te doen.
Jan, Bart en Chotu hebben de hele dag
koeien gesprayd wat een hele klus was;
846 koeien, 159 honden, 223 geiten en
schapen, 27 kippen, 2 varkens en 7 katten
zijn behandeld. Marja en ik hebben de hele
dag gefilmd en foto’s gemaakt en mensen
voorzien van informatie. De 2 varkens
voorzien van een modderbad waar ze
meteen dankbaar gebruik van maakten.
Al met al een dag met veel voldoening,
voor ons, de locals maar bovenal de dieren.
Deze clinic wordt nog zeker herhaald.

een Kaartje voor Klaartje waren present
en er konden schilderijen van Brigitte
Arts worden gekocht. En dat alles t.b.v.
Kisumu.
• Basisschool Het Startblok in Cuijk
Noord organiseerde een grote kerst
markt, nadat Jacques en Yvonne een
ochtend te gast waren geweest om te
vertellen over allerlei projecten in Kisumu.
• Groep 8 van basisschool ’t Stekske te
Langenboom schreven o.a. brieven voor
de (straat)kinderen op de Daisy-school.
En maakten cadeautjes voor kinderen
in Kisumu.
• In een kraamkliniek te Kisumu zijn nog
kraampakketjes van de kerstactie in de
parochie Cuijk Noord uitgedeeld door
onze vrijwilligers.
• Onze 5 vrijwilligers hebben weer gewel
dig werk gedaan, dat bleek ook tijdens
de evaluatiebijeenkomst 15 mei j.l. in
Beers. En wat een prachtige foto-boeken/
filmpjes hebben ze weer gemaakt.
• Ook een nieuwe vrijwilliger heeft zich
gemeld: Hans van Beers uit Gennep.
Hij gaat in januari 2010 naar Kisumu.

Kraampakketjes

Wondverzorging
Door Bart van Dijk
Vele schoolkinderen hebben wonden
en sommige wonden zijn ernstig geïnfec
teerd. De Stichting Klaartje Derks zorgt
ervoor dat we de middelen hebben om
deze wonden schoon te maken. Ook
geven we advies hoe ze zelf hun wonden
kunnen verzorgen.

Wetenswaardigheden

De vijf assistenten

• Op 6 november was er in het Wapen
van Beers een informatie-bijeenkomst.
Voor een volle zaal vertelde Marc van
den Boom over zijn werk in Kisumu, er
was een Kisumu-kwis, de dames van

Bart verzorgt wonden
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