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Viering 30-jarig bestaan op 26-08-2018
Aan alle donateurs, vrienden en vrijwilligers van het Kenya Project: U bent van harte welkom om
dit jubileum met ons te vieren. Dankzij u kunnen we nog steeds telkens nieuwe weduwen in Kenia
en hun kinderen ondersteunen. In verband met de organisatie stellen we het op prijs als u laat
weten of u komt aan een van de bestuursleden of via een e-mail.

Zondag 26 augustus 2018;
adres: d’n Hof, Stationsstraat 60, 4872 TD Etten-Leur;
van 13:30 uur tot 18:00 uur
Het jubileumprogramma ziet er globaal als volgt uit:
 Een welkomstwoordje door onze voorzitter Luus Heeren-van Nispen, waarna burgemeester
Miranda de Vries een openingshandeling zal verrichten.
 Rentia Krijnen-Hendrikx zal haar boek presenteren met als titel: 7x4 jaren kansen: wij
maakten er werk van.
 Er is een verrassend optreden van goochelaar Wessel Kort uit Rucphen, die onlangs de 2 e
prijs heeft gewonnen op het Nederlands kampioenschap goochelen voor junioren.
 Het tuinfeest wordt gedurende de middag muzikaal opgeluisterd door Mart van Lieshout en
Eep van Koesveld. Zij brengen Keltische traditionals, Vlaamse en andere Nederlandstalige
volksmuziek ten gehore.
 Wilma Borm maakt foto’s en schilderijen. De schilderijen zijn gebaseerd op de eigen foto’s.
Vaak maakt ze van één onderwerp meerdere foto’s, die dan samen een geheel vormen. In
het tuinhuis zal een selectie te zien zijn. Ook is hier doorlopend een PowerPointpresentatie
te zien met foto’s en filmpjes van onze projecten in Kenia.
 U krijgt de mogelijkheid om mooie artikelen uit Kenia aan te schaffen, zoals beeldjes,
schalen, bedrukte lappen, sieraden en crème. Daarnaast ambachtelijk gemaakte kaarsen uit
ons eigen atelier en eigengemaakte jams en chutneys.
We verheugen ons op een gezellige middag, waarop we volop kunnen bijpraten. We hopen op een
grote opkomst. In de straat is parkeren alleen voor vergunninghouders. Gratis parkeren bij het NS
station, vijf minuten lopen.
Cadeautip: een bijdrage aan nieuwe hutten.
Er is een kistje aanwezig waarin u uw bijdrage kunt achterlaten.

Situatie van ‘onze’ weduwen in
Kenia
Onze weduwen in Kenia hebben een moeilijk jaar achter de
rug. Door de verkiezing in augustus en de herverkiezingen en
de daaruit voortkomende politieke onrust, was er veel angst.
De economie stond praktisch stil en er was maar beperkt
voedsel beschikbaar. Nadat er eindelijk een soort
overeenkomst was gesloten tussen regering en oppositie,
bloeide het vertrouwen weer op en werden de velden beplant.
Het is triest dat er juist toen een watersnood uitbrak, waarbij
enkele Kenianen verdronken. De rivieren, die vaak kurkdroog
staan, konden de gigantische hoeveelheden regenwater niet
verwerken en traden flink uit hun oevers.
Dat had ook gevolgen voor onze projecten. Op het
bedrijventerrein in Ahero en het guesthouse in Awasi heeft 30
cm water gestaan. Veel hutten zijn beschadigd en een aantal
zelfs weggespoeld. De rotsachtige zandwegen, waarlangs de
weduwen wonen, zijn zeer ernstig beschadigd.
Op diverse plaatsen zijn de toiletten onbruikbaar geworden
doordat de gaten in de grond eronder volgelopen zijn met
water en de ontlasting eruit drijft. Een heel onhygiënische toestand.
We helpen waar mogelijk, vandaar onze cadeautip voor hutten.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De nieuwe Europese privacywet gaat uiteraard ook aan onze stichting niet voorbij. Op de website
hebben we onze privacyverklaring staan. De informatie die we van u krijgen, wordt vertrouwelijk
behandeld. Uw post- en/of e-mailadres wordt alleen gebruikt om u op de hoogte te houden via de
nieuwsbrief en om u te bedanken voor een donatie. U kunt zich op elk moment afmelden als u de
nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen via ons postadres of ons e-mailadres. Zo kunt u ook een
adreswijziging sturen, zodat ons bestand up-to-date blijft.
Gezocht:
 Laptops voor onze computerleraren. Heeft u een nog werkende laptop over? Het zou
geweldig zijn als we er mee kunnen nemen op ons volgende werkbezoek in september.
 Stemmen voor ons project bij NCRV-actie “Warm Hart”. We komen nog veel stemmen tekort
om serieus mee te dingen naar de bedragen van €2500,-, €5000,- of €10.000,- die te winnen
zijn. Er kan tot eind september worden gestemd. Misschien kent u nog meer mensen die het
Kenya Project een warm hart toedragen. Het zou toch fantastisch zijn om in ons jubileumjaar
zo’n prijs te winnen. https://www.ncrv.nl/geven/stichting-steunfonds-kenya-project
E-mail : info@kenyaproject.nl
Bank: NL45 RABO 0114818339
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