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Betreft: Gift
Zierikzee, 28 april 2020
Beste Vrouwen voor Vrouwen,
Wij mochten deze maand een prachtige gift van jullie ontvangen op de rekening van onze Stichting
Kebene Nederland. Wij willen jullie hiervoor hartelijk bedanken. Kebene Children’s Home is opgericht
in 2007 en bestaat ondertussen alweer 13 jaar. Wij zijn dankbaar dat we jaar in jaar uit voor deze
hulpbehoevende kinderen in Kenia kunnen zorgen, mede dankzij jullie steun!
In die 13 jaar is er al veel gebeurd, momenteel vangen wij 47 hulpbehoevende kinderen op in het
kindertehuis. Hier hebben zij een plekje waar ze worden voorzien van de basisbehoeftes en staat het
christelijke geloof en het geven van liefde centraal. De verschillende nevenprojecten werpen ook hun
vruchten af. Regelmatig krijgen wij fruit en groeten van onze landbouw en word er kleding gemaakt
vanuit het naaiatelier. In het Youths Project vangen wij momenteel 11 jongeren op en in het Adults &
Support Project 10 jongeren. Hier leren ze om te gaan met verantwoordelijkheden en zijn ze een
stapje dichterbij een leven buiten Kebene. Het nieuwe project (Kebene Day Care & Young Mothers)
loopt ook goed, hier vangen wij 11 jonge moeders op met hun kindjes. Vooral in de vakanties is het
een drukte bij de Day Care.
Kebene wordt ook geraakt door het Corona virus. Kebene zit in lockdown om de kans op eventuele
besmettingen te verkleinen. In de ochtenden is er tijd om huiswerk te maken en in de middag
worden er activiteiten georganiseerd. Dit vergt veel van de kinderen en het personeel, wat niet altijd
gemakkelijk is. Maar ze houden vol en we zijn dankbaar dat het goed gaat. Het regenseizoen gaat ook
van start rond deze tijd. Doordat er nu vele extra kosten gemaakt worden hebben wij het volgende
van jullie prachtige bedrag besteed.;
Wat;
Bedrag;
Desinfecterende zeep (alle projecten), digitale
€650,thermometer, handschoenen, waszeep etc.
Fruit voor 5 weken
€150,Schoolboeken, papier, zelfstudie materiaal
€550,Bijbels (35 stuks)
€280,Extra kosten en werkingskosten Corona-19
€370,(De bedragen zijn afgerond in euro’s).

Hieronder zijn wat foto’s te zien van het aangeschafte schoolmateriaal, fruit, thermometer, Bijbels en
(desinfecterende) zeep.

Het blijft een uitdaging om in deze tijden het kindertehuis en zijn nevenprojecten verder te
begeleiden. 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

