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Karibuni Sana! (Welkom iedereen!)
Nieuws uit Kenia
Voor de maand augustus lag er een prachtig vakantie programma voor de kinderen van
Upendo klaar. De staf heeft hard gewerkt om met weinig kosten en veel creativiteit een
afwisselend programma op te stellen. Uncle Joseph en de mama’s zijn in deze periode,
meer dan gewoonlijk, druk met de kinderen. Zo worden er knikkerzakken genaaid van de
restjes stof die een Nederlandse sponsor van meer dan 90 jaar oud gedurende haar
leven heeft verzameld. De kinderen borduren er zelf hun naam op. Dat is natuurlijk heel
lastig als je dat nog nooit hebt gedaan maar het resultaat is prachtig en heel speels.
Sport en spel, knutselen, traditionele dansen en uitstapjes naar het strand hebben ook
een belangrijke plaats in deze kindervakantie. Een vrijwilligster uit Nederland kwam op
het idee om een sjoelbak cadeau te geven. Deze werd door een lokale timmerman
gemaakt (met heel veel uitleg). Wat een succes!
Tijdens mijn aanwezigheid als supervisor hebben we met het management hard gewerkt.
Zo werd een Empowerment trainingsprogramma voor de arme moeders uit de dorpen
opgezet, werd er gediscussieerd over de opvoeding van de kinderen en werd berekend
hoe de farm meer kan bijdragen aan de instandhouding van het Home. Onder leiding van
Betty wordt het Upendo team steeds zelfstandiger. Alle lof!
Upendo Farm
Elke maand krijgen we een overzicht te zien van de productie die de farm heeft geleverd.
Dat ziet er goed uit en het voedsel is van een mooie kwaliteit. Door de koestal uit te
breiden tot een opstelling voor 4 koeien wordt de melkproductie zodanig dat er continu
melk verkocht kan worden. Ook de verkoop van enkele kalveren kan jaarlijks de
opbrengst flink verhogen. Dan doet de farm zijn naam eer aan als belangrijk geld
genererend project voor Upendo Home. Een actie om de koestal uit te breiden is
inmiddels door onze Stichting Daraja op touw gezet.
Upendo Academy
In augustus hebben de kleuters van Upendo Academy vakantie. Dat geeft ruimte om
samen met het docententeam onze beginnende school verder vorm te geven. Dat waren
fijne, enthousiaste bijeenkomsten waarbij de kleuterleidsters van ons jonge schooltje zich
steeds meer “Upendo-denken en Upendo-voelen” eigen maken. Upendo Academy is in
September jl. gestart met 60 leerlingetjes. Begin 2014 verwachten wij 70 leerlingen.
Per 1 oktober is een derde kleuterleidster aangenomen. Dat was wel nodig omdat de
allerkleinsten met 38 in een lokaal verbleven. Teacher Everlyne volgt op dit moment een
diploma cursus ECDE. Wij willen graag dat alle leidsters gediplomeerd zijn voor Early
Childhood DEvelopment, een diploma dat uitgegeven wordt door de overheid. In de
syllabus van de cursus kun je zien dat ook in Kenia een kind-eigen kleuteronderwijsprogramma wordt gepropageerd. Dat is goed nieuws.
Empowerment Training
Zojuist zijn 2 Empowerment cursussen voor 39 ouders van ons schooltje en
alleenstaande vrouwen uit het dorp afgerond. Onze eigen mensen zoals Betty, Joseph, de
teachers ,aangevuld met 3 externe trainers hebben keihard gewerkt om dit waar te
maken. De cursisten waren heel enthousiast en benadrukten weer eens het bijzondere
van Upendo. Nergens anders krijgen deze vrouwen, waarvan de meesten nooit naar
school zijn geweest, zo’n leerzaam programma aangeboden. Hulde ook aan onze interne
trainers die al hun vrije tijd in de voorbereiding en de lessen hebben gestoken.
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En nu op naar Kerst, een periode van voorbereiding op dit belangrijke feest van de
kinderen. Bijna alle vakantieactiviteiten van de kinderen staan in het teken van Kerst:
het huis opruimen, de compound schoonmaken, helpen met oogsten en dan werken aan
de kerstversiering en het optuigen van de (kunst!)kerstboom en niet te vergeten de
repetities voor het kerstspel dat de kinderen elk jaar in wisselende rollen opvoeren.
Het is telkens weer spannend wie deze keer Josef of Maria is en wie de engelen zijn. En
dan moet je je rol ook nog uit het hoofd leren en opzeggen!
Kortom, het wordt een heerlijke periode met ingetogenheid en fun.
De kinderen en de staf van Upendo zijn dankbaar voor de steun uit Holland en wensen
alle Upendo-donateurs en –vrienden gezellige en vredige Kerstdagen tegemoet.
Informatiemiddag 2 november
De jaarlijkse informatiemiddag op 2 november was weer een geslaagde middag voor
onze innercircle. Sponsoren, donoren en vrienden van Upendo kregen voor de 4de keer
alle ins en outs van Upendo te zien en te horen.
De nieuwe website www.upendoprojectskenya.org, het nieuwe logo en de nieuwe naam
werden gepresenteerd. Marieke praatte ons weer helemaal bij over de kinderen, de
Upendo School en de farm. Over de wens om de koeienstal uit te breiden zodat de farm
financieel goed in balans komt en op kleine schaal kan bijdragen aan de exploitatie van
het Upendohome.
Wouter Driessen gaf ons een mooi beeld van zijn bezoek aan Upendo in 2010 en zijn
recente bezoek in september 2013. Wouter was zeer onder de indruk van de snelle en
positieve ontwikkelingen én kwaliteit van Upendo.
Naast de bekende Keniaanse doeken verkochten we dit jaar prachtige producten met
tekeningen van de Upendokinderen. Kaarten, knuffels, sleutelhanger, schilderijtjes,
tassen, schorten en puzzels. Kerstkaarten met een zelf uitgekozen tekening of foto
konden besteld worden.
De producten zijn nog steeds te koop!
Wil je alsnog een van de producten kopen dan kun je via het contactformulier op de
website direct een bestelling plaatsen. Wij nemen dan contact met je op.
Zwedenburg had weer prachtige mozaïekproducten en stelde een prachtige schaal
beschikbaar voor de gratis loterij. Met de loterij konden we veel mensen blij maken met
een prijs.
Volgend jaar hebben we ons eerste lustrum. Het wordt een uitdaging om zo veel mogelijk
mensen te gaan ontvangen in het najaar van 2014.
Met dank aan iedereen die een bijdrage aan de uitbreiding van de stal voor de koeien
heeft geschonken en aan activiteitencentrum Zwedenburg voor het beschikbaar stellen
van de ruimte en alweer die fantastische gastvrijheid. De Upendokinderen verdienen het!
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Een vrijwilligster aan het woord
Er was eens …... een stapel handdoeken …..
Deze stapel handdoeken, die was geschonken aan mijn buurvrouw Marieke Clotscher
voor Upendo, heb ik voor haar verkocht op de tweede hands markt.
En toen was mijn idee geboren:
Kinderkleding inzamelen en die dan verkopen voor Upendo.
En het werkt. Omdat de opbrengst naar een goed doel gaat vind ik het niet zo lastig om
mensen om kinderkleding te vragen. Dit is leuk om te verkopen aangezien er altijd vraag
naar is omdat kinderen nu eenmaal groeien.
Regelmatig krijg ik kinderkleding aangeboden. Ik sorteer de kleding op maat en neem ze
mee naar de vlooienmarkt of de kofferbakverkoop. Ook zet ik af en toe voorwerpen op
Marktplaats via het internet. Het gaat om kleine bedragen maar bij elkaar opgeteld is het
zeker de moeite waard. Mijn streven voor 2013 was om € 400,00 te halen. Dit gaat zeker
lukken. En naar ik begrepen heb is dit een bedrag waarvoor in Kenia veel gedaan kan
worden. Alle beetjes helpen!
Carla van der Ham

Samen met mijn dochter op de kofferbakverkoop.
Nieuwe website
Inmiddels is de nieuwe website in de lucht: www.upendoprojectskenya.org
De website is ook gekoppeld aan onze Facebook-pagina en zal actief worden bijgehouden
met informatie, nieuws, foto’s, filmpjes, etc..
Een nieuw onderdeel is de giftshop. Hierbij heeft u de mogelijkheid om een product te
selecteren en de waarde hiervan via Ideal te doneren. U kiest uit nuttige producten die
niet daadwerkelijk naar Upendo gaan maar wel goed gebruikt kunnen worden voor het
home, de farm of de school. Van deze donatie worden dan in Kenya de noodzakelijke
dingen gekocht.
Donateurs en sponsors
In de afgelopen maanden ontvingen wij, naast de bijdragen van onze vaste
donateurs/kindsponsoren, eenmalige bijdragen voor een bedrag van ruim € 3500, =,
waaronder bijdragen van Hauptmeijer & Clotscher, de spaarpottenactie in Frankrijk,
verkoop kinderkleding, de 1%-club en diverse privé-donaties.
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Nieuw bestuurslid
In de vorige nieuwsbrief hebben we Niesje Kiestra als nieuw bestuurslid gemeld. Helaas
heeft zij, in verband met privé omstandigheden, moeten besluiten om zich terug te
trekken. Inmiddels is Jan Coersen toegetreden als bestuurslid.
“Sinds oktober 2013 ben ik bestuurslid van stichting Daraja for Children. Bij het maken
van de keuze tussen verschillende verenigingen en stichtingen om vrijwillig tijd
beschikbaar te stellen, sprak Daraja for Children mij het meest aan. Allereerst vind ik het
een geweldig initiatief dat indertijd genomen is om een groep weeskinderen middels
opvang en scholing een perspectief te geven voor de toekomst. Zeker in een land op een
continent dat het moeilijk heeft om haar eigen weg te vinden en de toekomst vorm te
geven. Een goede en liefdevolle opvang van de (wees)kinderen en goed onderwijs
vormen de basis om aan die toekomst te kunnen bouwen. Upendo Children’s Home
begeleidt de kinderen op de weg naar volwassenheid en geeft hen daarmee een
volwaardige kans op een mooie start naar zelfstandigheid.
De kleinschaligheid, de directe steun, de betrokkenheid van de Kenianen zelf en het doel
van zelfredzaamheid binnen afzienbare tijd, vond ik belangrijke aspecten.
Natuurlijk speelde het enthousiasme en betrokkenheid van de bestuursleden bij de keuze
ook een belangrijke rol. Mede door hen is er ook in relatief korte tijd al zeer veel bereikt.
Ik zet mij er graag voor in om het uiteindelijke doel mee te helpen realiseren”.
Fiscaal vriendelijk schenken
Met ingang van 1-1-2014 worden de regels vereenvoudigd. Voor schenkingen die 100%
aftrekbaar zijn geldt een periode van (min.) 5 jaar. Hiervoor is echter geen notariële acte
meer nodig. Dus geen kosten meer, een eenvoudige schenkingsovereenkomst is
voldoende. De fiscus betaalt mee!
Voor meer informatie, zie onze nieuwe website.
Speciale actie
Zoals eerder genoemd bij de Upendofarm willen we de stal en het aantal koeien
uitbreiden. Hiervoor hebben zich inmiddels enkele sponsoren gemeld maar we kunnen
ook uw hulp nog goed gebruiken. Elke bijdrage is van harte welkom en kunt u
overmaken naar rekeningnr. 131773429 ten name van Stichting Daraja for Children te
Den Haag.
Alvast bedankt!

Hartelijke groeten, prettige feestdagen en een voorspoedig 2014 toegewenst,
Marieke Clotscher
Stichting Daraja for Children
www.upendoprojectskenya.org

