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Karibuni Sana

Nieuws uit Kenia

Ons bestuurslid en tevens oprichster van Upendo heeft in juli Upendo weer bezocht. Bij deze een

verslag van haar bezoek: 

In de stromende regen kwam ik aan in Mombasa. Met de vriendelijke taxichauffeur die mij van het

vliegveld haalde gingen we als eerste een grote paraplu kopen die in de dagen daarna helaas

onmisbaar bleek.

Onze Upendo oase was groener dan ooit. Er waren overal bloeiende struiken en de bloemen

stonden er prachtig bij. Ook de koeien genoten zichtbaar van het gras rondom het huis. Het

terrein was netjes en schoon.

Het weerzien met de staf was allerhartelijkst zoals altijd, alsof de tijd had stilgestaan. Met Betty,

de Upendo manager was het contact meteen al weer als vanouds. Lange tijd hadden we alleen zo

nu en dan contact via de mail of de app. Natasja is nu immers in mijn plaats de eerste

contactpersoon vanuit Stichting Daraja voor Upendo. Zij heeft Upendo ook meerdere keren

bezocht.

De korte week in Kenia verliep razend snel met verschillende vergaderingen met de staf en het

bestuur. Aan het begin van de nieuwe fase waarin alle kinderhuizen in Kenia op basis van

aangepast overheidsbeleid zijn beland is er veel te bespreken. Dat de kinderen uit het Home nu

eerder gaan re-integreren naar hun oorspronkelijke familie en of voogd is voor Upendo een flinke

zorg.  De families moeten immers begeleid worden om straks in staat te zijn om het kind de

basiszorg van onderdak, hygiëne en voldoende voeding te bieden. In sommige gevallen zal ook

counseling deel uitmaken van het zogenoemde empowerment programma dat door de

maatschappelijk werker en anderen uitgevoerd wordt. Tijdens mijn bezoek werd er met de eerste

families een empowermentprogramma gestart. Er is nog veel werk te doen. Wij als stichting

Daraja blijven stevig bijdragen aan de toekomst van de Upendokinderen door de kosten van basis-

en middelbaar onderwijs, aangevuld met vervolgopleidingen voor onze rekening te nemen. In die

zin blijven de Upendo kids onze kinderen! In Kiswahili is het Upendo motto “Watoto wanastahili”

dat betekent “de kinderen verdienen het!”

Ook was er natuurlijk ruimte om de kinderen te ontmoeten. De hele zondag was ik in het Home te

gast. Wat een feest was dat! De kinderen zaten vol verhalen die ze mij wilden vertellen zodat het

een lawaai van jewelste was in de eetzaal. We gingen op de foto en ik heb foto’s rondgedeeld van
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de kinderen zoals we die ook aan onze sponsoren hebben gegeven tijdens de Upendo

informatiemiddag in april van dit jaar. De kinderen waren zo opgetogen om in het echt een foto

van zichzelf en van hun vriendjes te zien. Meestal zien ze foto’s alleen op een smartphone. Met de

allerkleinsten heb ik een prentenboek gekeken waarbij de nog verlegen kleintjes al gauw allerlei

dierengeluiden riepen en zo over hun verlegenheid heen kwamen. Het was allerliefst. We aten

chapati, een feestelijk soort pannenkoek waar de kinderen dol op zijn. Het was al laat toen de taxi

kwam.

Leuke bijdragen voor Upendo :) 
Van BDO

Ons bestuurslid Linda Steenvoorden heeft via

haar werkgever BDO

(accountantsorganisatie) een financiële

ondersteuning van € 250,- ontvangen. Het

BDO Fonds vindt het leuk om te zien dat

medewerkers de handen uit de mouwen

steken voor de lokale samenleving. Het BDO

Fonds draagt dit soort initiatieven een warm

hart toe in de vorm van een financiële

ondersteuning.  Deze bijdrage wordt gebruikt

voor onderwijsmaterialen voor de kinderen.

Wij bedanken BDO voor deze bijdrage!

 

Van Machteld

Machteld verkocht leuke spullen waaronder

haar zelfgemaakte tassen van Afrikaanse stof

op een braderie. Ze heeft ruim €170,-

opgehaald. Dank voor de inzet en opbrengst!

Vermaak in het weeshuis 



Mwanahawa, Grace, Marian, Irene en
Mercy poseren voor een foto buiten het
Upendo-terrein. Wat een grote mooie

dametjes zijn het alweer!

Henry leest een leuk boek gedurende
zijn vrije tijd. We proberen het altijd te
stimuleren dat er boekjes zijn waar de

kinderen in kunnen lezen.

Verschillende spelletjes worden gedaan zoals lego en kaarten!

    

    

Indomile Company (Noodles) kwam
langs met veel noodles om de kinderen
leren hoe ze deze moeten klaarmaken.

Ze hebben genoten van de les en vooral
van het opeten van de noodles!

Ook de schommels zijn een van de
favorieten van de kinderen om hun

vrije tijd mee te vermaken.



Een vakantietrip omdat zij dat ook verdienen!

We hebben dit jaar een actie ingezet om het gehele weeshuis mee te kunnen nemen op een
dagtrip. Zo kunnen ze met z'n alle op een volledig verzorgde trip naar een zwemresort! We
hebben voorhand al 250 euro bij elkaar gezameld en nu via de Facebook-actie nog 125 euro.
Toch hebben we nog 125 euro nodig. Dus lijkt het jou leuk om hier aan mee te helpen en de
kinderen een fantastische dag te bezorgen? Klik dan op de link hieronder en doneer! Alle
beetjes helpen:) 

Vorig jaar zijn de kinderen op een dagtrip geweest met de bus naar het zwemresort Watamu
Beach. Dit was zo een succes en de kinderen hadden het enorm naar hun zin. Daarom willen wij
dit graag deze vakantie voor hen weer mogelijk maken. De trip is inclusief de busreis heen en de
busreis terug wat de kinderen al erg leuk vinden. Verder is de dag in en rond het zwembad
verzorgd met hapjes en drankjes. Deze tripjes zijn zeer bijzonder voor de kinderen. Hun
belevingswereld wordt getriggerd, ze doen ervaring op in andere werelden en doen daarbij in dit
geval ook nog zwemervaring op. Middels de (kleine) bijdragen zouden we deze fantastische trip
dit jaar weer kunnen bewerkstelligen.

Tot slot is het voor de kinderen in het
bijzonder leuk omdat drie kinderen het huis
gaan verlaten na dit schooljaar om middelbaar
onderwijs te volgen. In Kenia eindigt het
schooljaar gelijk met het kalenderjaar. Het
kan voor deze kinderen dus ook als een mooi
afscheid fungeren. Aangezien deze kinderen
bij de oorspronkelijke 24 horen volgen we ze
ook nog nadat ze bij ons wonen. We
financieren namelijk de kosten van hun
vervolgonderwijs met het Education Fund.

Hopelijk heeft u genoten van deze nieuwsbrief en kunnen we u snel weer leuke nieuwe
updates geven. 

Met vriendelijke groet,
Marieke Clotscher, HansJan Adriaens, Claire de Graaf, Natasja Maas en Linda Steenvoorden.

Stichting Daraja for Children
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Onze email is: info@darajahome.org

Alsnog meehelpen aan de vakantietrip? Klik hier!

https://www.facebook.com/upendoprojectskenya/
http://www.upendoprojectskenya.org/
https://www.geef.nl/nl/actie/upendo-een-vakantietrip-omdat-zij-ook-een-leuk-uitje-verdienen/donateurs?fbclid=IwAR0nJCS38PvvE-Lm-6ldIGsgSqs73mlzTEk1vo8n_PB9iJvDWajEZN4n8eo
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