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Nieuwsbrief April 2015 
 
Bezoek aan Kenia, deel 3: Beroepsopleiding metaal en hout 

In 2014 is er een nieuwe activiteit bij het 

weeshuis gestart: een beroepsopleiding metaal- 

en houtbewerking. Mede gefinancierd door een 

gift van de Lucia Stichting kon dit project 

opgezet worden. Tijdens ons bezoek vorig jaar 

zomer, heb ik kunnen zien hoe het gaat met dit 

project. Naast het weeshuis was er nog een stuk 

ongebruikt land over, hierop is een 

“zeecontainer” geplaatst. In de container staat 

de werkapparatuur en wat kleinmateriaal, 

doorgaans wordt buiten gewerkt.  Onder 

instructie van een leraar/voorman worden 

enkele jongens aan het werk gezet (geen 

meisjes gezien…).  Het doel is tweeledig: de jongens kunnen een vak leren en daarnaast worden de 

opbrengsten gebruikt om de kosten te dekken voor materiaal, arbeid en energie. Uiteindelijk zal het winst 

moeten opleveren, wat weer terug kan vloeien naar het weeshuis. De gemaakte produkten zijn divers van 

aard, tot nu toe zijn er brikkettenmachines, 

deuren en kozijnen gefabriceerd. Vooral de 

brikkettenmachine is bijzonder: deze is door de 

veelzijdige bisschop Daniël zelf uitgevonden en er 

is veel interesse voor. Hij heeft zowel een 

electrisch aangedreven als een dieselversie 

ontwikkeld. Een van de demonstratiemodellen 

wordt gebruikt om zelf briketten te maken, welke 

weer op de locale markt verhandeld kunnen 

worden. Recentelijk zijn nog metalen dozen 

gemaakt voor de kinderen, hierin kunnen zij hun 

persoonlijke spullen opbergen. Al met al was ik 

onder de indruk van wat er opgezet was. Het is 

nog te vroeg om te spreken van een groot succes, maar ik geloof zeker dat dit project op termijn bij zal 

dragen tot zelfredzaamheid en de ontwikkelingen van sommige kinderen.  

Frank Sangers 
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Café  Averechts is een alternatieve kroeg in de vogelbuurt in Utrecht. Iedere twee maanden kiezen zij een 
project dat zij steunen met de opbrengst van de fooienpot, die verdubbeld wordt door de organisatie. De 
voorwaarden om in  aanmerking te komen voor een gift zijn oa. : geen overhead, concreet, origineel, 
wereldverbeterend en zelfredzaamheidbevorderend. Zoals wij u in de vorige nieuwsbrief mededeelden zijn 
wij voor de maanden november en december 2014 gekozen als goede doel. Uiteindelijk is er € 2.775 
ingezameld, voor ons natuurlijk een fantastisch bedrag! Dit geld zal oa. besteed worden aan het betegelen 
van de douche/toiletten van de meisjes en het maken van individuele opberg boxen voor de kinderen.  

Deze boxen worden gemaakt in onze eigen werkplaats waar de beroepsopleiding 
metaalbewerking gestart is.  Zo snijdt het mes aan 2 kanten!    
 
Cafe Averechts, Lijsterstraat 49, 3514 TB Utrecht,  
 www.cafe@averechts.nl 

 
Nieuwe projecten  
 

Buiten de reguliere kosten voor het weeshuis, is er ook ieder jaar geld nodig voor bepaalde eenmalige 
projecten / investeringen. Soms kunnen we daar binnen onze eigen begroting ruimte voor maken, maar 
soms moeten we ook een beroep doen op andere organisaties. Zoals hierboven in de nieuwsbrief 
genoemd, heeft Averechts een mooi bedrag gesponsord. Twee projecten zijn hiervan inmiddels 
gerealiseerd. Het  meest noodzakelijke was de betegeling van de sanitaire ruimtes van de meisje afdeling. 
De jongens afdeling was al eerder betegeld, we hebben vorig jaar gezien dat de sanitaire ruimtes hierdoor 
enorm opknappen en ook hygiënischer worden. Via Livingstone hebben we de bedankjes doorgekregen 
van de meisjes, ze zijn er erg blij mee! Tevens zijn er metalen dozen voor elk kind gemaakt, waarin ze hun 
eigen spullen kunnen opbergen. Alhoewel delen met elkaar belangrijk is, vinden we het daarnaast goed dat 
de kinderen in het kader van hun individuele ontwikkeling de gelegenheid krijgen om persoonlijke spullen 
te bewaren.  
 

Frank Sangers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe situatie Oude situatie 

http://www.averechts.nl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=56
http://www.averechts.nl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=56
http://www.averechts.nl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=56
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Henk Penseel  
 
Via MyWorld.nl, dit is een online platform voor iedereen die zich actief inzet voor 
ontwikkelingssamenwerking om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen, kwam onze stichting in 
contact met Dhr. Henk Penseel. Deze ging naar Eldoret om een aantal gastcolleges aan de universiteit te 
geven en vroeg via het platform of hij nog iets voor een andere organisatie kon betekenen.  
Voor ons een mooie kans om eens een buitenstaander het kindertehuis te laten bezoeken.  
Hij heeft het tehuis nu voor een tweede keer bezocht en heeft van dit bezoek het volgende verslag 
gemaakt: 
 
“Eind januari landde ik op het Jomo Kenyatta International Airport, het drukste vliegveld van Oost-Afrika, 
genoemd naar Kenia’s eerste president Jomo Kenyatta en vader van de huidige president, Uhuru Kenyatta. 
Maar dat zal je als lezer van deze nieuwsbrief wel weten. Dagelijks worden bijna twintig duizend passagiers 
verwerkt. Het is er nog even een rommeltje, omdat vorig jaar een grote brand uitbrak. Men is nu aan het 
afbreken en rondom de puinhopen zie je een lange golfplatenwand beschilderd met grafitti. Ik moest acht 
uur op het vliegveld wachten voor mijn vlucht naar Eldoret. 
  
Daar werd ik afgehaald door Livingstone Machayo van het Huruma weeshuis. Hij bracht me naar mijn 
verblijf. Ik had een prachtig Olympus camera ( cadeau van Frank Sangers) bij me voor hem, die ik zo goed 
opgeborgen had in mijn koffer, dat ik hem niet snel kon vinden. We spraken voor de volgende dag af om 
het Huruma Children’s Home te bezoeken en ik beloofde dat ik mijn koffers binnenstebuiten zou keren. 
Behalve de camera had ik ook potloden, pennen en kinderpoloshirts meegenomen. 
  
In de van Daniel geleende auto kregen we onderweg nog een ongelukje, omdat tussen een rij ons langzaam 
tegemoetkomende auto’s ineens stalen pijpen tevoorschijn kwamen die op een tweekwagentje 
voortgeduwd werden. Veel geschreeuw. Maar het heeft weinig zin om dan de politie erbij te roepen. De 
jongen met het karretje liep snel door en wij bekeken de schade aan de auto: een stukkende 
rechtervoorlamp. 
  
Het weeshuis was praktisch leeg, want de kinderen waren naar school. Wel waren enkele oudere jongens 
bezig in een kleine werkplaats waar hekken gemaakt werden en een apparaat stond waar houtskool tot 
kolen geperst werden. De nieuwe beroepsopleiding metaalbewerking is in bedrijf! En de doucheruimtes 
voor de meisjes werden betegeld. 
Een paar dagen later heb ik met Livingstone ook nog een primary en een secondary school bezocht. Dat is 
respectievelijk een basisschool en een middelbare school. De omgeving van het weeshuisterrein is letterlijk 
en figuurlijk nog een zwijnenstal, maar dat is niet een twee drie te veranderen. Wel is het zo dat naar 
aanleiding van mijn opmerkingen Livingstone en de andere bewoners van het weeshuis hebben toegezegd 
actiever te zullen worden in het opruimen van de rommel op het eigen terrein. Livingstone is het toppunt 
van vriendelijkheid en is bijzonder dankbaar voor de hulp die hem vanuit Nederland wordt geboden.” 
 

Henk Penseel. 
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Jaarverslagen 

 
Op de site www.kenia-project.nl kunt u het financieel en het beschrijvend jaarverslag 2014 vinden.  
Ook kunt u via de mail deze jaarverslagen aanvragen: info@kenia-project.nl.  

 
Schenkingsovereenkomst 
 
Vrijwillige bijdragen zijn voor ons werk in Kenia onmisbaar. Wij hebben de ANBI status, want wij voldoen 
volledig aan de strengere eisen die met ingang van 2014 gelden. Hierdoor kunt u uw een gift aan  
Stichting Keniaproject aftrekken van uw fiscaal inkomen. Hierbij geldt echter een drempelbedrag.  
Indien u uw donatie vastlegt in een wederzijdse schenkingsovereenkomst voor een periode van 
minimaal 5 jaar, dan geldt dit drempelbedrag niet meer en kunt u uw gift volledig aftrekken van uw 
fiscaal inkomen.  
Bijkomend voordeel voor de kinderen in Kenia is dat dit natuurlijk ook meer zekerheid voor hen biedt en 
het mogelijk maakt om langer vooruit te plannen.  
Om deze reden hebben wij een door de fiscus geaccepteerde schenkingsovereenkomst opgesteld.  
Wilt u schenkingsovereenkomst invullen of hebt u nog vragen neem dan even contact met ons op via mail: 
info@kenia-project.nl. 

 
Giften zijn altijd welkom op IBAN bankrekening nr.:  NL48RABO0352369345 
Voor meer informatie inzake het kindertehuis en de Stichting Keniaproject verwijzen wij u graag naar onze 
website www.kenia-project.nl  
De nieuwsbrief via de mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@kenia-project.nl  
 
Overweegt u ook een actie voor Kenia en wilt u daarbij informatie verstrekken over de Stichting 
Keniaproject? Neemt u dan contact met ons op via info@kenia-project.nl. 
 

Het bestuur Stichting Keniaproject,  Bas Vliegenthart, Gijs Metz, Frank Sangers, Ria de Vor en Esther Boer. 

 

http://www.kenia-project.nl/

