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Karibuni Sana! (Welkom iedereen!)
Het nieuwe jaar 2014 was bij Upendo al meteen een drukke periode. Terwijl de kinderen
blij naar hun nieuwe klassen gingen (het schooljaar start in januari) was het tijd om
nieuwe plannen voor 2014 te bespreken en uit te voeren.
Re-integratie
In de komende jaren zal Upendo werken aan de voorbereiding van de re-integratie van
onze (wees)kinderen in de maatschappij. De kinderbescherming verplicht dit en het is
natuurlijk een goede zaak dat de kinderen later ook deel uit kunnen maken van een
society waarin ze zich verbonden kunnen voelen. Gelukkig hebben we nog voldoende
jaren voor ons waarin we gedegen voorbereidingen kunnen treffen. Een eerste stap was
een bezoek van een kleine week door de kinderen naar hun achterban in de community.
Wij hielden ons hart vast want de situaties waar de kinderen vandaan komen zijn niet
bepaald rooskleurig te noemen en soms zelfs niet zonder gevaar. Voordat we de kinderen
onder begeleiding van Joseph lieten gaan hebben we een trainingsprogramma voor de
guardians van de kinderen opgesteld en uitgevoerd. De guardians waren beslist
doordrongen van hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van de kinderen gedurende
deze week. Gelukkig is alles goed gegaan. Alleen onze Vincent en Mody bleven
noodgedwongen thuis bij Upendo. Voor hen was er op dit moment geen adres buiten
Upendo. We zoeken naar een oplossing voor de volgende keer.
Upendo farm
Als inkomstengenererend project voor Upendo produceert de farm in stijgende lijn maar
er is nog meer uit de farm te halen. Stijn, een bevriende adviseur van een Nederlandse
stichting, heeft voor de farm een monitoring systeem geïmplementeerd waardoor vanaf
nu de input/output meer op detailniveau gestuurd kan worden. Ook is besloten de
koestal uit te breiden met tenminste 1 koe. De uitbreiding van de koestal is nu klaar en
wacht op de kans om een uitstekende melkkoe te kopen die 15 a 20 liter melk per dag
geeft. Door deze uitbreiding zal de farm altijd melk kunnen leveren en melk is in onze
regio duur! Dank aan de sponsororganisaties die dit mogelijk hebben gemaakt.

Uitbreiding van de stal

Nieuwsbrief nr. 31
april 2014

Upendo Academy Nursery School
Op dit moment bezoeken 75 kindjes onze kleuter/peuterschool. Het werven van nog
meer leerlingetjes is een belangrijke neventaak van de leerkrachten want we willen
groeien naar 150 kinderen. Ook is besloten dat we de beschikbare ruimte zullen benutten
door ook een klas 1 primair onderwijs te gaan starten. Dit betekent dat we 4
kleuterklasjes en 1 basisschool klas zullen hebben. Na klas 1 zullen we de ouders
behulpzaam zijn hun kind aan te melden bij een bestaande (openbare) school in hun
buurt. In januari 2015 zullen in ieder geval onze 5 kleinsten (Tatu, Sunday, Mody,
Jackson, Amini) doorstromen naar onze klas 1 samen met 10 anderen uit het dorp die nu
al ons schooltje bezoeken. Stichting Daraja ziet na rijp beraad af van de nieuwbouw van
een eigen basisschool. De investeringen zijn hoog, het rendement niet in te schatten en
er zijn voldoende goede scholen in de buurt.

Bezoek aan Upendo
Regelmatig bezoeken sponsoren/donateurs Upendo. Het is een mooi complex in een oase
van rust waar de kinderen opgroeien in een veilige en warme omgeving.
Februari jl. bezochten Caty Kooijman, Sylvia Trost en HansJan Adriaens, tijdens een
korte vakantie, Upendo in Kenia. Ze maakten gebruik van een scherp geprijsd
arrangement van Arke Reizen (zeer aan te bevelen). Voor de dames was het de 1 e keer
dat ze Upendo bezochten en dat was een bijzondere ervaring. Na schooltijd werden we
ontvangen met zang en dans door de 24 kinderen. De hele staf was aanwezig en
iedereen was blij ons te zien. Caty en Sylvia waren zeer onder indruk van Upendo, de
kinderen en de sfeer. Omdat de kinderen door de weeks overdag op school zijn werd op
een zaterdagmiddag een bezoek aan het openbare strand gebracht. Dat was een echt
uitje voor de kinderen. Met zijn allen zingend in de bus, zwemmen, vliegeren, etc.,
iedereen genoot. Het was een mooie en zonnige dag.
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Onderhoudsplan
Upendo is toe aan groot onderhoud. Nadat we het home en de bijgebouwen in 2010
geopend hebben is het nu tijd om dingen te vernieuwen, te repareren en te schilderen.
Het omvat een heleboel zaken die vanwege de matige kwaliteit van Keniaanse materialen
tamelijk hevig zijn versleten en aan reparatie toe zijn. Zin om als vrijwillig(st)er de
handen uit de mouwen te steken? Upendo heet je van harte welkom!
Om het werk van de mama’s/verzorgers te verlichten en meer tijd voor de kinderen te
hebben is besloten om een grote wasmachine aan te schaffen. Dat scheelt wel 4 uur
werk per dag in vergelijking met het wassen met de hand.
Bibliotheek
Nu de grotere Upendokinderen behoorlijk Engels kunnen spreken en lezen willen we bij
Upendo een bibliotheekje inrichten met Engelse boeken op het gebied van kennis over de
wereld, verhalen bundels en leesboeken voor alle leeftijden. Sommige kinderen lezen
heel graag. Zij zullen eerst zelf een boek of verhaal lezen en dan aan de jongere
kinderen vertellen of voorlezen. In deze april vakantie hebben we dit voor het eerst als
vakantieactiviteit in het programma opgenomen.
Natuurlijk zijn schenkingen voor onze bibliotheek van harte welkom! In de vorm van een
cadeautje aan een jarig sponsorkind is het ook een mooie aanwinst.
Website
Onze website (www.upendoprojectskenya.org) is actief en kan geraadpleegd worden.
Helaas is gebleken dat er technische beperkingen zijn waardoor er minder functionaliteit
wordt geboden dan wij wenselijk vinden. We zoeken momenteel naar een oplossing om
dit te verbeteren.
Donateurs en sponsors
In de afgelopen maanden ontvingen wij bijdragen van Stichting Benjamin, Stichting
JoinforKids, Stichting Katholiek Jeugdwerk en Stichting Hulp. Particulieren doneerden
voor een bedrag van ruim € 2.000,=.
Fiscaal vriendelijk schenken
Met ingang van 1-1-2014 zijn 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!
Meer informatie? Stuur een mail naar info@darajahome.org.

Marieke Clotscher
Stichting Daraja for Children
www.upendoprojectskenya.org

