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Nieuwsbrief April 2016 
 

Fantastische opbrengst Restaurantactie: ruim € 5.500 euro!! 

 
Op 10 maart jl. hebben 269  gasten, verspreid over de Restaurants Abrona, De Dijketelg en Joia, genoten 
van hun diner, welke met zorg was gekozen en voorbereid door de restaurants. Veel gasten uit Oudewater 
en Papekop maar ook een wielrenclub uit Schoonhoven, de Rotary en de raadsfractie van het CDA  waren 
op de actie afgekomen. Er was in de media veel aandacht voor de actie geschonken en ook zijn we bij 
Midland FM geweest om onze actie toe te lichten. De bestuursleden hadden zich over de restaurants 
verdeeld zodat zij de gasten welkom konden heten en het werk van de stichting konden toelichten. Ook 
was op de tafels informatie over de stichting te vinden. De cheque met de opbrengt per restaurant werd 
door het aanwezige bestuurslid in ontvangst genomen, waarna zij een bos bloemen als dank 
overhandigden aan de restaurants.  
Er waren ook mensen die er niet bij konden zijn maar wel een gift ter waarde van 20 euro overmaakten en 
zo was de totaal opbrengst van deze actie € 5.630 euro, een fantastisch bedrag waar wij ontzettend blij 
mee zijn. De vele positieve reacties aan het eind van de avond waren hartverwarmend en ook de vele 
aanbevelingen om deze actie nog eens te herhalen nemen we zeker ter harte. 
Onze dank is groot voor de inzet van de eigenaren en personeel van Abrona, Joia en De Dijketelg! 
 
 

 
 
 
 
 

E e t c a f é  " D e  D i j k e t e l g "          

 
 

Broeckerstraat 20, 3421 BL Oudewater           Havenstraat 1-2, 3421 BS Oudewater                  Papekopperstraatweg 2, 3464 HL Papekop 

Telefoon: 0348 567 466                      Telefoon: 0348 567 150                          Telefoon: 0348 562 279 
 
 
 

Heksenfestijn 2016 

Dit jaar staan wij ook weer op de braderie van het Heksenfestijn,  
op zaterdag 25 juni. Wij bakken dan weer de lekkerste pannenkoeken,  
komt u ook langs om er eentje (of meer) te proeven? 
 

http://hotelrestaurantabrona.nl/
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Bezoek Henk Penseel 
 
Het is bijna traditie geworden dat de heer Penseel, als hij naar Kenia gaat, ook een bezoek brengt aan het 
Huruma kindertehuis. Zo ook dit jaar in februari. Hieronder volgt een verkort verslag van zijn bezoek en 
enkele foto’s. 
 

“Livingstone haalde mij op en 
onderweg naar het 
kindertehuis eerst limonade 
en biscuitjes gekocht. Bij het 
tehuis aangekomen heb ik 
ook nog kunnen spreken met 
Daniel en zijn vrouw die even 
langs kwamen. Ik heb met 
Daniel gesproken over zijn 
studie en over zijn plannen 
met het kindertehuis. Hij wil 
graag een school voor 
beroepsopleidingen bouwen 
op het nog braakliggende 
stuk grond van het tehuis. Ik 
zei dat dat gemakkelijker 

gezegd dan gedaan is. Volgende week woensdag heb ik een afspraak met Daniel en met een 
PUM vertegenwoordiger  (Nederlandse senior experts die op vrijwillige basis hun kennis overdragen. red.) 

hierover. 
Ook heb ik de nieuwe watertanks gezien en afgezien dat 
het niet veel geregend had moeten er ook nog kranen 
komen om het regenwater  goed te kunnen gebruiken. 
Na een paar boterhammen bij het tehuis zijn we bij de 
kinderen op de basisschool en een school voor  
voortgezet onderwijs langs gegaan. Toen snel terug om 
de limonade en de koekjes uit te delen. 
Op woensdag heb ik een overleg gehad met Daniel, 
Livingstone en de PUM vertegenwoordiger over Daniels 
plannen voor een school.  
Zondag brachten Livingstone en zijn vrouw mij naar het 
vliegveld. Hij en zijn vrouw doen heel goed werk voor het   

                                                               tehuis en de kinderen.” 
 
                                                               Henk Penseel. 
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In het zonnetje… 
 

 
 De statiegeldactie bij Jumbo Oudewater heeft  

totaal 527 euro opgebracht. Wij willen Jumbo   
             Oudewater en alle gevers hartelijk bedanken! 

 

 De kerstkaartenactie van First Pensions heeft 300 euro opgeleverd. 
 

 De heer R. van der Stok vierde zijn 60ste verjaardag en i.p.v. cadeaus was 
er een gift voor de stichting gevraagd dit was ruim 1000 euro.  

             Een fantastisch bedrag, om stil van te worden…  
 
 

Jaarverslagen 

Op de site www.kenia-project.nl kunt u het financieel en het beschrijvend jaarverslag 2015 vinden.  
Ook kunt u via de mail deze jaarverslagen aanvragen: info@kenia-project.nl.  
Een aantal paragrafen uit het beschrijvend jaarverslag willen wij even uitlichten dit nodigt u misschien wel 
uit tot het lezen van het hele jaarverslag. 
 
Scholing 
Dankzij de steun van een bevriende stichting kunnen kinderen naar het voortgezet onderwijs. Begin 2015 
volgden 22 kinderen een vorm van voortgezet onderwijs. In de loop van dat jaar hebben 5 kinderen 
eindexamen gedaan en werden 4 kinderen toegelaten tot vervolgonderwijs. Per saldo volgen nu dus 21 
kinderen dit onderwijs. Duidelijk is dat door deze steun de toekomstperspectieven van een aantal kinderen 
sterk worden verbeterd. De resultaten die de kinderen op school boeken, zijn vrijwel steeds goed tot 
uitstekend. Een aantal jongeren is doorgestroomd naar de universiteit. 
 
Vooruitblik 
Ook in de komende tijd zullen wij onze aandacht blijven richten op mogelijkheden om het tehuis financieel 
meer onafhankelijk te maken. Tegelijkertijd wordt het tehuis ook geconfronteerd met toenemende eisen 
van de Keniaanse overheid met betrekking tot de opzet en inrichting van het tehuis, hetgeen meestal 
gepaard gaat met nieuwe uitgaven. Financiële steun blijft daarom voorlopig nog steeds noodzakelijk.  Wij 
blijven met groot enthousiasme werken voor dit mooie project, samen met de leiding in Eldoret, daarbij 
gesteund door velen in en (soms ver) buiten Oudewater. 
 
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  
 

Giften, klein of groot, zijn altijd welkom op IBAN bankrekening nr.: 

NL48 RABO 0352369345 

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