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Nieuwsbrief December 2015 

 

Restaurant actie: Donderdag 10 maart 2016 

 
Om fondsen te werven voor de exploitatie van ons kindertehuis in Kenia organiseren wij  
op donderdag 10 maart 2016 een benefietdiner in samenwerking met een aantal 
toonaangevende restaurants in Oudewater.  
Op deze datum kunt u voor € 30,- een 3 gangendiner en/of buffet nuttigen bij de 
deelnemende restaurants. Van de opbrengst per couvert gaat € 20,- naar de Stichting 
Keniaproject.  
Noteer alvast de datum 10 maart in uw agenda en breng het ook onder de aandacht van 
vrienden en bekenden. Wij en de deelnemende restaurants rekenen op volle zalen.  
 
Reservering loopt via de deelnemende restaurants, om zeker te zijn van een plek kunt u zich 
reeds nu opgeven! Vermeld daarbij dat het om het benefietdiner van het Keniaproject gaat. 
De restaurants die op dit moment hun medewerking hebben toegezegd zijn: 

 
Hotel restaurant Abrona  
Broeckerstraat 20, 3421 BL Oudewater 
Telefoon: 0348 567 466 
 

 

 
Eetcafé De Dijketelg 
Papekopperstraatweg 2, 3464 HL Papekop 
Telefoon: 0348 562 279 

 

 

 
 

Brasserie Joia 
Havenstraat 1-2, 3421 BS 
Oudewater 
Telefoon: 0348 567 150 
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Nieuws uit het tehuis 

Vlak voor het uitbrengen van deze nieuwsbrief kregen wij nog 
een mail van de manager, Livingstone, van het tehuis in Eldoret. 
Hieronder enkele, vertaalde, passages. 
 
“Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn 
oprechte waardering uit te spreken voor allen die het Huruma 
kindertehuis ondersteunen. Ik ben al vanaf het begin betrokken 
bij dit tehuis en heb zelf de kinderen zonder hoop zien 
veranderen in volwassenen die betrokken zijn bij het opbouwen 
van hun land.(….) 
De metaal workshop is een aanwinst, van de producten die daar gemaakt 
worden gaat een deel naar de kinderen in het tehuis. Ook gebruiken we deze workshop als 
plan B, als kinderen te gefrustreerd zijn, door waar ze vandaan komen, om goed te presteren. 
Wij geven ze dan eerst een opleiding in de metaalworkshop.(…)”  Livingstone Machayo. 
 
Dan staat er in de mail ook nog een stukje geschreven door één van de kinderen: 
 
“Mijn naam is Mwangi Elizabeth Matete, ik ben 17 jaar oud en kwam op de leeftijd van 7 
jaar in het Huruma Kindertehuis. Ik ben niets te kort gekomen, ik zit nu op het voortgezet 
onderwijs en ook daar krijg ik wat ik nodig heb. Ik dank God dat u het tehuis ondersteunt en 
bid tot God om u te zegenen. Mijn grote wens is om journalist te worden, om mijn dromen te 
verwezenlijken om andere kwetsbare kinderen te helpen in onze maatschappij zodat zij zich 
ook bewust zijn van hun potentie.” Mwangi Elizabeth Matete. 
 

Bezoek aan Kenia 
Begin 2016 hoopt ons bestuurslid Gijs Metz weer het tehuis te bezoeken om het reilen en 
zeilen van het tehuis te bespreken met Livingstone en Daniel en natuurlijk om de kinderen te 
ontmoeten. U leest in de volgende nieuwsbrieven zijn bevindingen van dit bezoek. 

 
First Investments 
First Investments en First Pensions versturen elk jaar ongeveer zo’n 350 kerstkaarten. Elk 
jaar vermelden zij een goed doel op de achterzijde van hun kerstkaart om dit doel bij hun 
klanten onder de aandacht te brengen. Na de kerst doneren zij aan dit doel € 1,00 per 
kerstkaart. Dit jaar hebben zij  ons project uitgekozen! Daar zijn wij heel blij mee! 
 

Giften zijn altijd welkom op IBAN bankrekening nr.: 

NL48 RABO 0352369345 

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  
 

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2016 toe 

en danken u voor de support in 2015 ! 
 

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


