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Karibuni Sana! (Welkom iedereen!)

Na een fijne kerstvakantie brak in januari de schooltijd weer aan. Het was deze keer
bijzonder spannend voor 11 Upendokinderen. Zij maakten de overstap naar klas 4 van de
basisschool bovenbouw van Golden Key Academy in het grote dorp Mtwapa. Lucky en
Shallet zijn daar al langer op school en zij hadden de “kleine”kinderen met verhalen en
voorbeelden al goed voorbereid!
De 5 jongste Upendokinderen hebben de kleuterschool afgerond en zij maakten de stap
naar klas 1 van de Majengo Academy in het dorp Majengo. Daar zullen ze blijven tot en
met klas 3. Dit betekent dat Upendo geen kleuters meer heeft. Wat worden de kinderen
snel groot!
In het mama team zijn nieuwe mama's opgenomen. Het team is heel enthousiast en
heeft een goede band met de kinderen.

Upendo Farm is gestart met een nieuw jaarplan. Doordat de farm nog geen winst maakt
is er kritisch gekeken naar de uitvoering en de productie van de farm. De boeren doen
erg hun best om het plan strikt uit te voeren. Zo is er een strakker beleid op het houden
van de koeien en is het aantal kippen uitgebreid. Uit de Paasactie van Stichting
JoinforKids kreeg onze farm 46 kippen cadeau. De eierproductie neemt nu toe en ook
worden er al iets meer groenten aan de markt verkocht. Natuurlijk moest er ook een
beetje geïnvesteerd worden. We zijn heel benieuwd wat dit jaar ons gaat brengen.
Op den duur zullen onze kinderen gere-integreerd zijn in de Keniaanse samenleving. Dit
is een proces dat een zorgvuldige aanpak vraagt. Na een gedegen voorbereiding zijn de
kinderen gedurende de april vakantie een week naar hun achterban in de dorpen gegaan.
De dorpen hebben de kinderen veelal uitbundig en met nieuwsgierigheid ontvangen. De
kinderen wisten niet dat ze zoveel vrienden en bekenden hadden! Ze hebben genoten
van de logeerweek. De voornaamste activiteiten waren praten en lachen met de mensen,
je kleren wassen en water halen. De kinderen vertelden dat ze ook blij waren om weer
terug naar Upendo te gaan want daar zien ze hun
“ Upendo broers en zusters weer terug”. Voor ons als leiding van Upendo was dit
hartverwarmend om te horen.
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De afgelopen periode volgden de kinderen diverse creatieve cursussen :

Schilderen

Tailoring

Laatste nieuws!
Interview door 2 journalisten na hun bezoek aan Upendo in Kenya.

“Ik ben moeder zonder kinderen”
Wie: Betty Ondiaso (42)
Werkt voor: Upendo Kanshuis
Functie: operations manager
Waar: Majengo, Kenya
Werkt met: Marieke Clotscher

Na mijn huwelijk kreeg ik drie miskramen. Ik was een moeder zonder kinderen. Zo kwam ik erop om me
in te zetten voor kinderen zonder moeder. Ik begon als vrijwilliger in een Duits weeshuis. Maar dat werd geleid door een
dictator: niemand had iets te zeggen, behalve de directeur. Toen er in de buurt een nieuw weeshuis werd gebouwd, heb ik
direct gesolliciteerd. Initiatiefnemer Marieke Clotscher nodigde me uit voor een gesprek. Ze vertelde me dat ze na vijftig
sollicitanten nog steeds geen manager had gevonden en ze vroeg of ik dat wilde worden. Kun je het geloven? Daar had
ik helemaal niet op gesolliciteerd! Ik volgde snel een paar managementcursussen, maar het meeste leerde ik van haar.
Zoals goed samenwerken. Ik wil geen dictator zijn. Ik vind het belangrijk dat iedereen hier, van de bewakers
tot de verzorger van de koeien, een rolmodel is. Walk as you talk. Als we de kinderen behandelen alsof het onze eigenkinderen
zijn, vergeten ze dat wij niet hun echte ouders zijn. Natuurlijk is de eigen omgeving de beste plek om op te groeien. Maar
voor deze kinderen is dat een gevaarlijke wereld. Ze hebben geen ouders meer die hen beschermen.
Toch vind ik dat ze moeten weten waar ze op een dag naar teruggaan. Daarom gaan ze binnenkort een week op bezoek
bij familieleden. Ja, dat is spannend. Maar ik help ze niet door ze in het weeshuis gevangen te houden.
“ Ik bid dat het allemaal goed gaat."
ONEWORLD

Upendo viert haar 5-jarig jubileum
Op zaterdagmiddag 7 november viert Upendo Projects Kenya haar 5 e verjaardag. Het is
al weer 5 jaar geleden dat de kinderen in het Upendo Kanshuis zijn komen wonen. Het is
ongelooflijk mooi en interessant om te zien wat dit met de 24 kinderen gedaan heeft.
Toen en nu, het is een wereld van verschil. Wij nodigen u nu alvast uit voor een
feestelijke middag in restaurant PEX in de bosjes van Pex in Den Haag. Makkelijk
parkeren en een leuke eigen ruimte om dit feest met alle sponsoren, donateurs en
vrienden te vieren.
Zet 7 november dus alvast in je agenda. Een officiële uitnodiging volgt.
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Carla van der Ham verkoopt weer voor Upendo
Op hemelvaartsdag heeft onze trouwe sponsor Carla weer tweede hands kleding verkocht
op de vlooienmarkt aan de Prins Bernardlaan in Voorburg. Door het mooie weer was het
de hele dag druk en gezellig en is er goed verkocht.
Kans gemist? Op 14 juni staat Carla nog een keer aan de Prins Bernardlaan. Kom gezellig
langs om te snuffelen of er wat voor je bij is. De opbrengst is wederom voor Upendo
Projects Kenya.

Donateurs en sponsors
In de afgelopen maanden ontvingen wij weer vele bijdragen van o.a. Stichting JoinforKids,
Stichting Benjamin, nieuwe donateurs en particuliere donaties.
Iedereen hartelijk bedankt!
Bestuur
Inmiddels is ons bestuur versterkt met Lolkje Feenstra en Peter Hoogvliet. Wij heten hen hartelijk
welkom.
Sponsering
Wij vinden dat de Upendokinderen goed onderwijs moeten volgen. Alle kinderen gaan nu naar een
goede lagere (privé)school. De kosten per kind bedragen € 300,= per jaar. Dit is voor het
schoolgeld, het schoolmateriaal, het transport en de kleding. Wij zoeken voor ieder kind een zgn.
“schoolsponsor” die een kind ondersteunt. Met een 5-jarige schenkingsovereenkomst is dit bedrag
100% aftrekbaar. Belangstelling?
Neem dan contact op met ons secretariaat via info@darajahome.org of bel 070-3246954.
Marieke Clotscher
Stichting Daraja for Children
www.upendoprojectskenya.org
www.facebook.com/upendoprojectskenya

