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Karibuni sana

Een fijne kerstgroet
Bekijk hieronder onze nieuwe kerstfilm. Wij wensen jullie veel kijkplezier!

De examens zitten erop!
Baraka, Caroline en Ibrahim hebben net eindexamen gedaan. Het wordt gevierd met cadeautjes

voor alle kinderen. Verder heeft Ibrahim het examen het beste gedaan van zijn klas, een super

goede score was het! Ook Caroline en Baraka hebben een prima score behaald. Dus we zijn trots

op alle drie de kanjers!
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Een fantastische vakantietrip naar het zwemresort Turtle Bay Watamu
Dankzij het geld wat we hebben opgehaald voor de vakantietrip hebben de kinderen een

fantastische dag gehad! Met veel zwempret, lekker eten en een goed gezelschap was het een groot

succes. Nogmaals dank aan alle mensen die dit mede mogelijk hebben gemaakt😘



Re-integratie
Sinds vorig jaar voert Upendo actief het nieuwe re-integratie beleid van de Keniaanse overheid uit.

Dit beleid volgt internationaal beleid en onderzoek dat het voor kinderen beter is om bij

familieleden op te groeien. Het vraagt een hele andere aanpak: families moeten fysiek, mentaal en

financieel in staat zijn het kind op te nemen in de community. Het moet een veilige plek zijn om

op te groeien. Daarnaast moet het kind zelf mentaal klaar zijn om te kunnen reïntegreren. 

Om expertise op te doen hoe dit beleid op een goede manier uit te voeren, zijn onze

maatschappelijk werker Duncan en manager Betty ervaring op gaan doen bij kanshuizen vlakbij

Nairobi die het beleid al eerder door hadden gevoerd. Daarnaast heeft Upendo drie maanden steun

gehad van een senior maatschappelijk werker die samen met Betty en Duncan een Upendo

werkwijze heeft ontwikkeld. Dit alles dankzij de hulp van Stichting Benjamin.

Upendo Children’s Home heeft zorg gedragen voor dertig kinderen tussen de drie en zeventien

jaar oud waarvan dertien jongens en zeventien meisjes.  Eind 2018 waren tien kinderen

gereïntegreerd naar hun lokale gemeenschap. Negen van deze kinderen zitten op de middelbare

school en één op college. In de schoolvakanties wonen  ze bij hun familie; het gaat heel goed met

ze.

Eind 2019 zijn er nog veertien kinderen gereïntegreerd naar hun families. Hier is een proces van

regelmatige professionele counseling van de kinderen en empowerment van de families aan vooraf

gegaan. Sommige families waren financieel niet in staat het kind op te nemen. Upendo heeft

samen met deze families gekeken welke business gedaan kan worden om wat extra financiën te

generen. Zo heeft Upendo families geholpen bij het opzetten van een vishandeltje en een fruit en

groente handel. Ook heeft Upendo geholpen met het bouwen van een kippenren om lokale kippen

te houden en verkopen. 



Duncan, de maatschappelijk werker van Upendo, werkt nu nog met vier families die nog niet

financieel stabiel zijn om de basisvoorzieningen voor de kinderen te treffen.

Stichting Daraja werkt aan een educatiefonds om de gereïntegreerde Upendo kinderen hun

onderwijs te kunnen laten vervolgen. Na de basisschool kunnen de Upendo kinderen naar de

middelbare school en willen we ze de kans bieden om naar een vervolgopleiding te gaan. Hierbij

kunnen wij uw hulp goed gebruiken. 

Dit is helaas financieel niet haalbaar voor alle nieuwe kinderen die kort in Upendo zullen zitten.

Deze kinderen volgen onderwijs als ze tijdelijk bij Upendo zijn en krijgen de zorg, liefde en

counseling om op korte termijn weer gereïntegreerd te worden naar familieleden.

 

Upendo heeft de verantwoordelijkheid voor nazorg voor alle gereïntegreerde kinderen. Duncan

gaat regelmatig op familiebezoek om de situatie in te schatten en in gesprek te gaan met de

kinderen en families over hoe het gaat en wat eventueel aan hulp nog nodig is.

Over Upendo Academy



In 2011 bleek binnen de lokale gemeenschap dat er behoefte was aan een goede en betaalbare

nurseryschool voor kinderen van 3 tot 6 jaar.

In Kenia bestonden geen (gratis) openbare nurseryschools. Het zijn dus altijd privescholen die de

arme mensen echter vaak niet kunnen betalen. Omdat kinderen voor toegang van de lagere school

een certificaat van een nurseryschool nodig hebben konden kinderen uit arme gezinnen niet naar

de lagere school. Dit was reden voor Upendo om een school voor circa 100 kinderen te stichten op

basis van een laag schoolgeld. Met als doel om uiteindelijk met een volle bezetting op eigen benen

te kunnen staan.

In januari 2013 is de Upendo Academy feestelijk geopend. De eerste jaren groeide het aantal

kinderen tot tegen  de 100 en kon de school met steun van een aantal sponsoren goed draaien.

Een aantal ontwikkelingen in de periode 2017-2019 hebben de situatie echter flink gewijzigd, te

weten:

Veel ouders wilden dat de kinderen konden doorgroeien naar een lagere school en vroegen

Upendo om dit te onderzoeken. Uit een businessplan bleek dit echter financieel niet

haalbaar;

In 2018 verhoogde Upendo tussentijds het schoolgeld om de financiële resultaten te

verbeteren. Dit bleek niet zo handig met als gevolg verloop vanaf begin 2018 en verlies aan

inkomsten;

Een recente ontwikkeling was feitelijk de doodsteek voor dit privéschooltje. De Keniaanse

overheid heeft besloten dat nurseryschools gesubsidieerd gaan worden; dus feitelijk

openbaar worden (vrijwel) gratis. Daar kunnen niet gesubsidieerde scholen niet tegen op.

Op grond hiervan is besloten, met pijn in ons hart, om de Upendo Academy per eind 2019 te

sluiten.

Er wordt nu gezocht naar een manier om de schoolgebouwen een nieuwe bestemming te geven

(verhuren/verkopen).

Daraja blijft zich richten op de Upendokinderen, het home en de farm.

Een nieuw bestuurslid!
Mijn naam is Laetitia Lippits en vanaf januari 2020 zal ik

Natasja Maas opvolgen als bestuurslid van de stichting

Daraja. Als medewerkster van het Ministerie van

Buitenlandse Zaken heb ik voor zowel korte als lange

perioden in het buitenland gewerkt en gewoond. 

Zo ook bijna tien jaar in Afrika (Soedan, Mozambique en Ethiopië) waar

ontwikkelingssamenwerking een hoofdtaak van de Nederlandse ambassade was. In die periode

heb ik gezien hoe belangrijk het is dat er organisaties zijn die zich inzetten voor kansarme



kinderen in ontwikkelingslanden om hen een betere toekomst te geven.

Sinds enkele jaren ben ik gepensioneerd en in de gelegenheid mijn kennis en ervaring in te zetten

bij het Upendo project als vrijwilligster. Ik hoop hiermee een bijdrage aan het project te kunnen

leveren.

Groet Laetitia

De spaarpotten zijn weer geopend!
De opbrengst telde dit jaar 139 euro. Klik op de afbeelding

om meer van de prachtige vakantiebestemming Puech

Blanc in Zuid Frankrijk te zien.

 

Hersense heeft onze
website vernieuwd!

Gedurende dit jaar zijn
we met het bedrijf

Hersense aan de slag
gegaan om de website

te vernieuwen. Dit
heeft tot een mooi

resultaat geleverd. Wij
willen hen bedanken

voor de inzet! Klik op
deze link om het
resultaat te zien.

Onderwijs in Kenia

Wij vinden dat de Upendokinderen het beste onderwijs moeten volgen. Alle kinderen gaan nu naar

een goede lagere of middelbare school.

De kosten per kind bedragen € 300, = per jaar voor een “primaryschool”. Voor een middelbare

school gaan de kinderen naar een “boardingschool” waar ze, behalve de vakanties, intern zijn. Een

boardingschool kost € 600,= tot  € 750,= per jaar.

Wij zoeken voor ieder kind een “schoolsponsor” die een kind geheel of gedeeltelijk ondersteunt.

Als schoolsponsor ontvangt u ook de schoolrapporten per semester.

Met een 5-jarige schenkingsovereenkomst is dit sponsorbedrag 100% aftrekbaar.

Wilt u een kind steunen? Neem dan contact op met ons secretariaat via info@darajahome.org of

bel 070-3246954.

Een kerstbijdrage is altijd welkom

Met het oog op kerst vind je het misschien leuk om nog een kerstbijdrage te geven voor de

kinderen. Met de financiële ondersteuning van Upendo Projects Kenya, draag je bij aan de

http://www.puechblanc.com/
https://hersense.nl/
http://www.upendoprojectskenya.org/
mailto:info@darajhome.org


hoopvolle toekomst van kinderen in het Upendo Children’s Home. Wanneer u geld doneert

kunnen wij dit aan verschillende doeleinde besteden:

-       Nieuwe onderbroeken en t-shirts € 5,-

-       Nieuwe kleding en benodigdheden € 10,-

-       Een paar goede nieuwe schoenen € 20,-

-       Eten voor de kinderen € 50,-

-       Schoolgeld € 300,-

Maar natuurlijk kunt u ook zelf een bedrag bepalen! Klik hiervoor op de link:

Het bestuur wenst u een fijne kerst en een gelukkig nieuw jaar toe. 

Stichting Daraja for Children

Copyright © 2019; Upendo Projects Kenya, All rights reserved.

Onze email is: info@darajahome.org

Ik doe graag een kerstbijdrage!
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