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Nieuwsbrief Oktober 2015 
 
Verenigingendag 

In het kader van 750 jaar Oudewater werd 
deze dag voor het eerst georganiseerd. 
Elke vereniging/goede doelen project uit 
Oudewater werd in de gelegenheid gesteld 
om zich op deze dag te presenteren. 
Op zaterdag 6 juni hebben wij dan 
ook meegedaan met de verenigingen dag 
en stonden met een kraam vol informatie 
over ons gezinsvervangend tehuis en 
met Afrikaanse souvenirs.  
Jong en oud kon meedoen aan een puzzel 
met vragen over ons tehuis en het land 
Kenia. 
Dit bracht dan ook een gezellige sfeer en wij kregen ook heel wat 
vragen over ons project. 
Op het podium hebben we ons project kunnen voordragen en als 
afsluiting gaf "opgetrommeld" een demonstratie.  
Kortom, een geslaagde mooie zonnige dag en met de groep  
"Opgetrommeld" uit Woerden bij onze kraam gaf dit  
een extra Afrikaans tintje, waar ieder van heeft genoten. 

 
Nieuwe bedrijfssponsor   
Voor de continuïteit van het Keniaproject is het belangrijk dat het financiële draagvlak zo breed mogelijk is. 
In dat kader streven wij ernaar om – naast particulieren, scholen, kerken en andere instellingen -  ook het 
bedrijfsleven te interesseren voor het project en hen financieel te laten bijdragen. Daarbij wordt 
ingespeeld op de duidelijk trend dat bedrijven niet alleen een winstoogmerk  hebben maar ook een 
bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid willen dragen.  In dat verband zijn we heel blij u te kunnen 
melden dat Vlierodam BV in Rhoon heeft toegezegd voor een aantal jaren € 2.000 per jaar te willen 
bijdragen aan ons project.  
Vlierodam is een handelmaatschappij in artikelen voor de scheeps- en offshore-
industrie. Het is een relatief klein bedrijf maar actief in vele delen van de wereld. (zie 
ook: www.vlierodam.nl)  Reeds eerder is het bedrijf begonnen met het steunen van 
ontwikkelingsprojecten elders, bij voorbeeld in Indonesië. Wij juichen 
vanzelfsprekend hun positieve reactie toe en hopen dat meer bedrijven zullen volgen. 

 

www.kenia-project.nl 
Kijkt u wel eens op de site? Er staat nu een leuk filmpje van de buiten spelende kinderen in het 
tehuis in Eldoret. Vanaf de homepagina => naar “Over ons”.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP_IrePPsMgCFQW8FAod0SsENw&url=http://www.ov-ivor.nl/index.php/leden&psig=AFQjCNHlyiSMZThtJAp6wM5nq7k7T0aV1w&ust=1444316249260744
http://www.vlierodam.nl/
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In onze vorige nieuwsbrief konden we al melden dat dankzij de 
opbrengst van de fooienpot van deze kroeg uit de vogelbuurt in 
Utrecht, er metalen boxen gemaakt konden worden in de eigen 
metaalwerkplaats.  
Inmiddels hebben alle kinderen een eigen kist om persoonlijke 
spullen in op te bergen en de jongens van de metaalwerkplaats 
hebben er weer werkervaring bij! 

 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

 
 
In het zonnetje… 
 

Statiegeld actie Jumbo 
De melkbus bij de Jumbo om statiegeld te sparen heeft 241 euro opgeleverd! 
Wij willen Jumbo Oudewater hartelijk danken! 
 

Veld-Zicht Agrarische Kinderopvang 
Kinderopvang Veld-Zicht in Hekendorp is landelijk gelegen en beschikt over een ruime uitdagende 
buitenruimte welke nauw verweven is met het agrarische bedrijf.  
Zij steunen al vele jaren het Keniaproject  en daarom zetten wij hen in het zonnetje! 
 

Kroonjarenplan 
Heeft u binnenkort iets te vieren? U kunt in plaats van cadeaus ook een bijdrage voor de Stichting 
Keniaproject vragen.  Wij helpen u graag met informatie over het tehuis. 
 

Giften zijn altijd welkom op IBAN bankrekening nr.:  NL48RABO0352369345 

 

Voor meer informatie inzake het kindertehuis en de Stichting Keniaproject verwijzen wij u naar onze 
website www.kenia-project.nl  
De nieuwsbrief via de mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@kenia-project.nl 

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