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Nieuws van het bestuur
Een achtbaan, dat is wat het leven
voor velen van ons de afgelopen maanden geweest is. Zo ook voor Stichting
Klaartje Derks, het bestuur, de counsil
en onze studenten in Kenia. We nemen
u mee in een paar hoogtepunten van
de afgelopen maanden, maar er zijn
ook zorgen. En naast de zorgen, is er
ook belangrijk nieuws met u te delen.
Zo positief als we 2019 afsloten, zo
anders ziet de wereld er in de eerste
maanden van 2020 uit. Hier, in het wel
varende Nederland, krijgen we na de
intelligente lockdown vanwege het
Coronavirus inmiddels langzaam weer
wat van onze vrijheden terug. Hamsteren
bleek, zoals ons beloofd werd, niet nodig.
Onze winkels bleven bereikbaar en goed
bevoorraad. Hoe anders is dat in Afrika.
De gevolgen die het Coronavirus dáár
heeft, is voor ons Nederlanders haast
niet in te beelden. Het virus zorgt in
Kenia gelukkig voor een stuk minder
zieken en doden dan bij ons. Echter blijken de economische en sociale gevolgen
vele malen groter. Hamsteren, voor een
langere tijd voedingsmiddelen inkopen,
dat is voor een gemiddelde Keniaan niet

haalbaar. Een dag niet kunnen werken,
is geen inkomen, en dus geen eten. Hoe
ziet een lockdown in Kisumu nu eigenlijk
uit? We nemen we u mee, en leggen
daarnaast uit welke snelle beslissingen
die we hebben moeten maken om de
wereld voor een kleine groep mensen in
en om Kisumu leefbaarder te maken.
Gelukkig brengt alle ellende ook mooie
dingen met zich mee: onze oud studenten
beseffen dat hun handjes hulp nu extra
nodig zijn. Ook ontstaan er onverwachte
samenwerkingen. En gelukkig hebben we
de eerste maanden van dit jaar ook echt
goed werk kunnen verrichten.
En ook in Nederland zijn we in deze
vreemde tijden steeds creatiever geworden. Zo heeft Fien Thoonen een tijdje
geleden bij haar huis te Vianen een mini-

Mini luizenmarkt

luizenmarkt ingericht, waarvan de
opbrengst direct naar Kisumu gaat. Van
dit soort initiatieven blijven we glunderen.
En over glunderen gesproken: Wat was
het feest op de Sterrenbos tijdens de
lintjesregen van 2020! Zowel Jacques als
Yvonne ontvingen 24 april jl. een koninklijke onderscheiding voor (onder andere)
hun jarenlange inzet voor Stichting
Klaartje Derks. Namens de overige leden
van het bestuur willen wij hen hiermee
nogmaals van harte feliciteren!
Terwijl we als stichting proberen mee te
bewegen met deze enorm veranderlijke
wereld, hebben we ook onze beleids
lijnen voor 2020-2021 uitgezet. Zoals
eerder vermeld heeft het bestuur zich in
2019 beraden over de toekomst van
Stichting Klaartje Derks. Dit resulteerde
uiteindelijk in het besluit om, na bijna
20 jaar, te komen tot een afronding van
de stichting in 2021. Jacques en Yvonne
Derks zullen dit besluit nader toelichten
verder in deze nieuwsbrief.
Namens het bestuur van Stichting
Klaartje Derks, Eefje Bekker
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In al die jaren zijn er vele mooie, ontroerende, verdrietige verhalen, gedichten, anekdotes
geschreven, opgetekend in de ongeveer 40 Nieuwsbrieven, onze site, facebook… We zouden
er een boek over kunnen schrijven. Wie heeft er nog een herinnering(en) of een foto(‘s) met
een verhaal daarachter, die iets kunnen vertellen over 20 jaar Stichting Klaartje Derks hier in
Nederland en/of daar in Kisumu.Wij horen ze graag. Stuur ze op voor 1 oktober a.s. naar:
info@ stichtingklaartjederks.nl of Sterrenbos 3 5437 NE te Beers.
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Nieuws uit Nederland
De Koning komt…
Op vrijdagochtend 24 april zouden zoon
Thijs en Marijntje, samen met Jack en
Morris heel even naar de Sterrenbos
komen. Per slot van rekening hadden de
jongens nu echt vakantie en hier in de tuin
is ruimte genoeg om de gepaste coronaafstand te houden. Ik had wat lekkers voor
bij de koffie gehaald. We zitten gezellig als
daar ook zoon Bram en Lena aankomen. “
Zijn jullie ook hier?”, zeggen ze verbaasd,
“nou dan komen we wel een andere keer
terug.” Maar ik ben natuurlijk veel te blij
dat hier weer wat leven op de boerderij is
en we zetten op afstand twee stoelen bij.
De telefoon: “U spreekt met burgemeester Wim Hillenaar van Cuijk, weet U wat
het voor een dag is vandaag?” In mijn
ooghoeken zie ik een opvallend grijnzende Thijs met z’n iPhone staan filmen of
zoiets… Er begint ergens iets te dagen bij
mij, maar ik zeg zo laconiek mogelijk:
“Jazeker, het is een mooie lentedag.” “En
het is ook mijn laatste werkdag, voor de
vakantie”, probeert de burgemeester nog.
Ik word wellicht iets te overmoedig en
antwoord: “ Dan wens ik U straks een
hele fijne vakantie “. Maar dan komt de
koning er aan te pas, want die heeft het
behaagd om mij te benoemen enz..

Daar heb ik niet van terug en val even
helemaal stil. Of we zo dadelijk even
kunnen face-timen, vraagt hij en ik zie
Thijs ja knikken. Een complot dus.
“Is uw man ook in de buurt? “ vraagt hij
dan. Ja, dat is hij, want we zitten nu op
het terras naast elkaar. Samen zwaaien
we naar de burgemeester, die getooid is
met z’n ambtsketen. En dan komt de
koning nogmaals, want ook heeft het hem
behaagd om Jacques Derks te benoemen
tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Ondertussen is dochter Saskia met haar
gezin van achter in de tuin komen aansluipen. Geheel overdonderd zitten we
daar dan: de kinderen hebben gezorgd
voor taart, bloemen, champagne en twee
(nep) lintjes. Een klein feestje dus.
En volgens kleinzoon Morris (5) komt de
koning ook nog…..
Lieve mensen, wat zijn we trots op zo’n
mooi stel (klein)kinderen, op de waardering voor onze gezamenlijke inzet voor
De Stichting Klaartje Derks. Dit lintje is
ook voor al die mensen, die ervoor zorgen
dat we in Kisumu dat mooie werk samen
kunnen doen. Klaartje is trots op ons.
Wij hebben allebei in de loop der jaren
diverse vrijwilligerswerkzaamheden

Financiën
Op de bankrekening van de Stichting is
in de eerste vier maanden van 2020
meer dan €49.000,00 binnengekomen.
Dit is een hoog bedrag en dat komt
omdat we het rest-saldo van de
Stichting Suba Nederland ( € 38.000,00)
hebben ontvangen. Stichting Suba is
inmiddels opgeheven. Dit met de
bedoeling dat wij periodiek een bedrag
naar Kisumu storten om de nog lopende projecten van Suba te financieren.
De projecten van Suba zijn heel goed
te vergelijken met onze projecten: ook
zij sponsoren vooral kansarme kinderen. Daarnaast is er € 7.470,00 ontvangen via Liesbeth van Heeswijk uit Haps
met het doel om daaruit de aankoop
van een zeecontainer te financieren,
deze te vullen met hulpgoederen,
vooral gebruikt schoolmateriaal en op
transport te zetten naar Kisumu in
Kenia. In Kisumu wordt verlangend
uitgekeken naar de komst van deze
container, maar op dit moment gooit
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o.a. de corona-pandemie nog roet in
het eten. Maar ook de strenge regel
geving hier in Nederland en daar in
Kenya. Hopelijk komen er binnenkort
betere tijden. De snelle rekenaars
onder onze nieuwsbrieflezers zullen al
geconcludeerd hebben dat de sponsors
van onze stichting ruim €3.500,00 hebben gestort. Ondertussen hebben we
€ 6.000,00 overgemaakt naar onze
contactpersoon Jessica Donia voor de
financiering van onze eigen projecten.
Jessica stuurt maandelijks een overzicht van de bestedingen en een bankafschrift van de speciale bankrekening.
Het is bekend dat in januari, aan het
begin van het nieuwe schooljaar in
Kenia, schoolgeld en de kosten van het
internaat vooruit betaald moet worden. Ook worden er op dit moment
voedselpakketten uitgedeeld door de
leden van onze council aan met name
kansarme, kwetsbare vrouwengroepen,
families en weeshuizen.

Lintjesregen op de sterrenbos

gedaan, maar als je iets graag en van
harte doet, kost dat ook geen moeite en
levert dat veel voldoening en positieve
energie op.
Heel veel dank voor zoveel felicitaties,
bloemen, kaarten en heel veel lieve woorden. Hartverwarmend.
Jacques en Yvonne Derks.

Toekomst Stichting
Zoals eerder vermeld heeft het bestuur
zich in 2019 beraden over de toekomst
van de Stichting. Dit resulteerde uiteindelijk in het besluit om, na bijna 20 jaar, te
komen tot een afronding van de Stichting
in 2021. Dit betekent in de praktijk dat
we als bestuur gebruik maken van de
bevoegdheid, vastgelegd in de statuten,
om de Stichting te ontbinden.
Uiteraard worden de nodige uitgaven in
Kisumu in de komende twee jaren gecontinueerd en er wordt samen met onze
mensen in Kisumu een kostenplaatje van
de verplichtingen gemaakt. De huidige
studenten kunnen gewoon hun studie
afmaken en we blijven in hun levens
onderhoud voorzien. Maar er worden
geen nieuwe studenten aangenomen.
Ook gaat het bestuur, samen met de
council in Kisumu, op zoek naar een of
meerdere projecten, die gefinancierd
kunnen worden uit het vermogen, dat in
de loop der jaren is opgebouwd en op
een spaarrekening staat. Deze projecten
worden in 2020/2021 ontwikkeld.
Als definitieve afsluiting zal het bestuur een
bijeenkomst organiseren in het voorjaar (of
gezien de huidige coronasituatie het najaar
van 2021),waarbij iedereen, die zich in de
loop der jaren met ons verbonden heeft
gevoeld, zal worden uitgenodigd.
Kortom: In 2021 komt er een einde aan
het bestaan van de Stichting Klaartje Derks
voor Kisumu, maar vieren we ook 20 jaar
verbondenheid van heel veel mensen hier
en daar in Kisumu, mede dankzij Klaartje.
Want er is en blijft zoveel goeds te doen...
Namens het bestuur,
Jacques en Yvonne Derks.
nr.1 Juni 2020

Nieuws uit Nederland
Goede doelenmarkt Merletcollege
Op donderdag 5 maart j.l. was er een
Goede Doelen Markt op het Merlet
College te Mill. Het was onderdeel van
een actie door schoolkinderen voor
Kisumu, die al in het voorjaar van 2019 is
gestart. Samen met Fien Toonen, Nel van
Echtelt en Thea van Boekel was ik aan
wezig om onze Stichting te promoten en
onze spulletjes aan de man te brengen.

Goede doelenmarkt Merletcollege

Ook Maria Vermeer van de Amara
Foundation was van de partij. De
opbrengst van deze Markt, samen met
andere acties was € 3000,-.
Maar het begon allemaal met de enthousiaste Liesbeth van Heeswijk uit Haps, initiatiefneemster en leerkracht Engels op het
Merlet College. Zij ging in het voorjaar van
2019 met haar gezin naar Kisumu om persoonlijk op de Arya-school aldaar nieuw
meubilair te brengen, gemaakt door een
lokale meubelmaker. In juni gaf zij hierover
een presentatie in de bibliotheek van
Haps. Liesbeth kwam met het plan om een
container met hulpgoederen naar Kisumu
te sturen, ze had al zo’n € 5000,- aan subsidiegelden binnen geharkt voor de aanschaf van een container en de vervoerskosten. En zo ontstond een samenwerking,
waar op een later moment ook de Amara
Foundation bij aansloot.

Nu, half juni 2020, staan alle hulpgoederen nog steeds hier op diverse plekken,
klaar om verscheept te worden. Helaas
heeft corona, maar ook de moeizame weg
door regelgeving, aanvraag van vergunningen e.d. voor veel vertraging gezorgd.
We houden goede moed.

Jaarverslag en
beleidsplan
Het jaarverslag van 2019 en het
beleidsplan voor 2020-2021 staan
op de website. Kijk snel op
www.stichtingklaartjederks.nl
om de documenten in te zien. Niet zo
handig op de computer? De documenten zijn ook op te vragen bij het
bestuur of in te zien op de Sterrenbos.

Nieuws uit Kenia
Jiggerproject
Tot de coronamaatregelen werden genomen zijn nog een aantal basisischolen
bezocht voor het jiggerproject. Deze
scholen zijn hieronder weergegeven, met
de behandelaantallen. Een aantal van
deze basisscholen was al eens eerder
bezocht. Alice, een van onze oud studenten heeft geholpen met het verwijderen
van de jiggers.
•	Mudete primary school 4 kinderen
behandeld
•	Digula primary school 22 kinderen
behandeld
•	Mukomba primary school 16 kinderen
behandeld

•	Kisangula primary 15 kinderen behandeld
•	Vuviya primary 37 kinderen behandeld,
daarnaast werden 10 volwassenen uit
de omgeving behandeld.

Mudete Primary

Mukomba Primary

Samenwerking met Yellow House
Omdat het met de genomen maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk
is gebruik te maken van openbaar vervoer in Kisumu heeft Yellow House, een
Keniaanse stichting die spraak en taal therapie bieden aan mensen met een
beperking, ons benaderd om hen te ondersteunen door gebruik te maken van
onze vervoersmogelijkheden. Via Richard zijn zij nu in de gelegenheid om tegen
een redelijke vergoeding gebruik te maken van de vervoersmiddelen die wij
normaliter gebruiken, en is Richard hun chauffeur. Hierdoor is het voor Yellow
House mogelijk om de therapie voort te zetten bij de meest kwetsebare mensen,
en lukt het hen om voedsel en hygiëne pakketten uit te delen.
Kijk voor meer informatie over Yellow House op www. yellowhouseoutreach.org
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Evaluatie seed balls
Afgelopen maanden hebben we met
enige regelmaat seed balls uitgestrooid of gedoneerd aan scholen.
Helaas zijn maar weinig van deze
seed balls uitgegroeid tot planten.
Richard is in overleg met de afdeling
bosbouw van de overheid om na te
gaan welk gewas het best groeit in de
omgeving van Kisumu. Daarnaast
wordt er geëxploreerd of de overheid
goedkopere kiemen kan leveren dan
de seed balls die nu gebruikt werden.
Dit project wordt weer opgepakt als
de coronamaatregelen versoepelen.
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Nieuws uit Kenia
Lockdown in Kisumu
Bijna alle Afrikaanse landen inmiddels te
maken met coronabesmettingen.
Meerdere landen, voeren lockdowns uit
en hebben te maken met tekorten als het
gaat om ziekenhuis bedden en apparatuur. Veel Afrikaanse landen nemen
relatief snel strenge maatregelen om de
verspreiding van het virus tegen te gaan.
Het implementeren van de diverse regels
gaat er vaak hard aan toe. In Kenia leidde
het tot arrestaties, mishandelingen op
straat en het gebruik van traangas. Voor
uitzondering, excuses of uitleg is vaak
geen plaats en de harde hand van de
politie macht wint het van de noodzaak
van de mensen. Om mensen succesvol
en veilig binnen huis te houden, zijn er
diverse basisvoorwaarden nodig die in
een land als Kenia vaak luxe middelen
zijn. Je moet je kunnen afzonderen en
dus een huis hebben, dit is voor veel
mensen al een uitdaging. Als mensen al
een huis hebben, is het onmogelijk om
een hele dag met een compleet gezin in
een kamer te bivakkeren. Economisch
gezien kopen mensen eten voor een dag
of zelfs maar een maaltijd, zeker niet
voor langere periodes. En al zou een
gezin het financieel aankunnen om voor

Pakketten

meerdere dagen boodschappen te doen,
hebben ze dan niet de juiste middelen
om dit op te slaan: luchtdichte voorraad
potten, droge huizen of een koelkast.
Fysiek afstand houden in ook een stuk
moeilijker. Gezinnen zijn over het algemeen groter en de huizen veel kleiner
vergeleken met Nederland. Mensen hebben altijd buiten op het land of op straat
gewerkt en geleefd. Alleen de nacht door
brengen gebeurd thuis.
De ontwikkelingsorganisatie van de
Verenigde Naties UNDP waarschuwde dat
de helft van de banen in Afrika verloren
kan gaan door de pandemie en schat een
inkomensverlies van 220 miljard dollar.
In Kenia is het aantal besmettingen opgelopen tot ruim 1000 gevallen. De meeste
gevallen zijn in Nairobi, Mombasa, Kilifi en
Kitui. Deze steden zijn volledig afgesloten:
niemand mag deze steden meer in of uit.
Het lokale vliegverkeer is stil gelegd, de
scholen zijn dicht en ‘s avonds mag je de
straat niet meer op. Markten, bus stations
en lokale supermarkten zijn gesloten,
openbaar vervoer is alleen mogelijk als
je ver genoeg van elkaar af kunt zitten
en je moet op straat een gezichtsmasker
dragen. Veel mensen hebben amper
inkomsten omdat een groot aantal mensen hun geld verdient met werk op straat,
het zogenaamde ‘hand-to-mouth-work’.
Paniek slaat toe bij gezinnen, jonge
vaders en moeders hebben geen flauw
idee waar ze het geld vandaan moeten
halen en ontzettend veel bedrijven, scholen en zelfs overheidsinstanties hebben,
zonder overleg, werknemers per direct
op non-actief of onbetaald verlof gezet.

Alice, Brighton en Richard

De overheid heeft wel degelijk maatregelen genomen om de bevolking enigszins
tegemoet te komen (verlaging van de
belasting, telefonisch betalen is goedkoper,
bepaalde producten zijn goedkoper) maar
lang niet genoeg om alle mensen van de
basisbehoeften te voorzien.
Als Stichting Klaartje Derks hebben we
daarom deze week besloten om onze
studenten en de gezinnen bij wie ze verblijven uit de brand te helpen. Inclusief
gezichtsmaskers, hebben we noodpakketten gebracht zodat de gezinnen voorlopig
vooruit kunnen. Telkens evalueren we of
meer pakketten uitgedeeld moeten worden
en welke producten noodzakelijk zijn.

Harriet en Alice

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: NL06 RABO 0117 1659 56
t.n.v. Stichting Klaartje Derks te Beers

Wil je op de hoogte blijven over Stichting
Klaartje Derks voor Kisumu? Kun je niet
wachten tot de volgende nieuwsbrief?
Neem dan ook eens een kijkje op onze
website www.stichtingklaartjederks.nl of
laat een berichtje achter op facebook.

Voor meer informatie: www.stichtingklaartjederks.nl

Eindredactie: Eefje Bekker
Vormgeving: Inpladi bv, bureau voor idee en creatie. Door middel van de vormgeving van deze nieuwsbrief steunt Inpladi uit Cuijk
de stichting Klaartje Derks voor Kisumu. Kijk voor meer info op www.inpladi.nl.
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