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Betreft:  Gift  

 

Zierikzee, 3 mei 2019 

 

Beste vrouwen (van Vrouwen voor Vrouwen),  

 
Wij mochten een prachtige gift van jullie ontvangen op de rekening van onze Stichting Kebene 
Nederland. Wij willen jullie hiervoor hartelijk bedanken, er zijn zoveel goede doelen maar toch kozen 
jullie ervoor om Kebene te steunen. 
 
Kebene Children’s Home is opgericht in 2007 en bestaat ondertussen alweer 12 jaar. In die 12 jaar is 
er al veel gebeurd, in het kindertehuis vangen wij momenteel 50 hulpbehoevende kinderen op, zij 
hebben een plekje waar ze kind kunnen zijn, een familie hebben, naar school kunnen gaan, het 
Christelijke geloof mogen ervaren etc. Tevens hebben wij nog verschillende nevenprojecten, in het 
Youth Project vangen wij 5 jongeren op en in het Adults & Support Project 12 jongeren. Zij krijgen de 
kansen om hun school af te maken, krijgen meer verantwoordelijkheden en worden er plannen 
gemaakt per individu om ze te laten functioneren in de maatschappij. 
Ook de andere nevenprojecten als het naaiatelier, cottages & lodges, de moestuin werpen hun 
vruchten af.  
Sinds februari 2019 hebben wij nog een nieuw project; Kebene Baby & Day Care – Young mothers 
Project. Hierin hebben wij een dagopvang voor de allerkleinste en krijgen jonge moeders een kans 
om een toekomst op te bouwen samen met hun kindje. 
 
Natuurlijk zijn wij er nog niet, het is onze uitdaging om het kindertehuis en zijn nevenprojecten 
verder te begeleiden tot een zelfsturend en gedeeltelijk zelfvoorzienend project. Dit kunnen wij 
alleen met de steun en vertrouwen van onze sponsors. Wij zeggen u daarom hartelijk dank voor uw 
gift voor het ondersteunen van het kindertehuis Kebene Children’s Home en haar nevenprojecten!  
 

Nogmaals bedankt!  

 
Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Linda de Vlieger  

Team Stichting Kebene Nederland   
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