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Nieuwsbrief September 2016 
 

Heksenfestijn 2016 

Dit jaar stonden we in de Kapellestraat met onze kraam. We hebben veel mensen gesproken en informatie 
gegeven over het Huruma tehuis in Eldoret. Natuurlijk bakten we dit jaar weer pannenkoeken en deze 
hadden gretig aftrek. Wij kijken terug op een mooie dag! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inspectiebezoek 
Het “Huruma” kindertehuis is een door de Keniaanse 
overheid erkend en gecertificeerd tehuis. Elke 3 jaar 
komt de inspectie langs die de staat van het 
onderkomen en het terrein, het welzijn van de 
kinderen en personeel onderzoekt. Uit het rapport van 
de inspectie bleek dat het dak, de eetzaal en de 
meisjesslaapvertrekken geverfd moesten worden. 
Ook de brandblussers dienen vervangen te worden. 
Daar het gebouw negen jaar geleden gebouwd is 
volgens Keniaanse maatstaven en staat in een  
klimatologisch extremer gebied dan bij ons in 
Nederland, is het wel te verwachten dat er nog verdere 

bouwkundige herstelwerkzaamheden in de toekomst zullen moeten gaan 
plaatsvinden. Als onze inkomsten het toelaten zullen wij dan ook kijken of wij 
hiervoor geen reservering moeten gaan vormen.  
 
Dankzij de opbrengst van de restaurantactie konden we het dak opnieuw laten 
schilderen en is het de verwachting dat het nieuwe certificaat niet lang meer op 
zich laat wachten. 
 
Het dak nog niet geschilderd. 
 

Het geschilderde dak 
dakdak 
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In het zonnetje… 
Angelique, Emma, Meike, Febe en Isa (± 10  jaar) hebben van bamboe fluitjes gemaakt. 
Deze fluitjes hebben ze verkocht, de opbrengst € 25,20 was voor het Keniaproject….wat 
mooi. Bedankt meiden! 
 

Mevrouw van Alphen, wonend aan de Donkere Gaard in Oudewater, heeft sinds enige tijd een wisselende 
tentoonstelling van keramiek, vouwboeken en speelgoed, m.n. opwindspeelgoed, ingericht in het 
keramiekatelier. Zij heeft besloten de opbrengst voor goede doelen te bestemmen.  
Wij mochten daarvan al € 100, = ontvangen. Wat een prachtige verrassing! 

 
Bezoek 
Het geplande bezoek aan het tehuis, zoals aangegeven in de december nieuwsbrief, kon om privé redenen 
aan het begin van dit jaar geen doorgang vinden. Het bezoek staat nu voor begin 2017 gepland. 
Wij houden u op de hoogte. 
 

Schenkingsovereenkomst 
Vrijwillige bijdragen zijn voor ons werk in Kenia onmisbaar. Wij hebben de ANBI status, want wij voldoen 
aan de eisen die hiervoor zijn gesteld. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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