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Karibuni sana
Nieuws uit Kenia
In januari zijn de Upendokinderen weer met frisse zin aan het nieuwe schooljaar begonnen.
Inmiddels is het eerste trimester alweer voorbij. De kinderen kwamen met mooie rapporten
thuis. Er is weer hard gewerkt. Dat geldt vooral voor de 3 kinderen in klas 8 die tegen het
eind van dit jaar hun eindexamen basisschool zullen doen. Vermoedelijk zullen ze alle drie
tenminste als gemiddelde leerlingen de school verlaten, misschien zelfs als meer dan
gemiddeld. Dan volgt er een spannende tijd waarbij in overleg met de school geschikte
boardingschools voor de kinderen gezocht zullen worden. In een boardingschool weten we
zeker dat de kinderen middelbaar onderwijs, voldoende voeding en begeleiding krijgen. Ook
volgt er het afscheid van Upendo. Een heel nieuwe fase breekt aan waar de kinderen en ook
Upendo erg aan zullen moeten wennen. Het Upendo management zal samen met de staf
een passend afscheidsfeest voor de 3 kinderen organiseren en er ook voor zorgen dat de
opgebouwde band tussen de kinderen onderling en met de Upendocultuur blijft bestaan.
Door de jaren heen is Upendo 1 grote familie geworden en dat mag niet vergeten worden.
In de Aprilmaand vierden de kinderen weer vakantie bij hun verwanten in hun dorp van
herkomst. Dat blijkt telkens weer een hele belevenis te zijn. Met hulp van buren en oude
grootmoeders leren de kinderen soms verre verwanten kennen van wie ze het bestaan niet
wisten. Onze Fatuma Elizabeth schreef in een brief dat ze in contact is gekomen met een
vrouw die zij haar stiefmoeder noemt. Fatuma’s overleden vader bleek nog een tweede
vrouw te hebben die nog in leven is. De moeder van Fatuma is ook al lang geleden
gestorven. Fatuma is dolgelukkig en beschrijft dat zij nu nooit meer alleen op de wereld zal
zijn! Is het niet ontroerend?
In mei was er hevige regenval in de streek rond Mombasa. De Upendofarm stond blank
waardoor alle kindertuinen zijn verdwenen. Ook de Upendoschool had van het water te
lijden. Inmiddels is men druk doende met het herstel.
Bij Upendo is een prachtig bont stierkalf geboren. Tot ieders verdriet is de moederkoe
Monicah kort na de geboorte overleden. De exacte oorzaak is nog onbekend.

De kinderen van Upendo
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Jubileum Stichting Daraja (een terugblik)
Op 6 mei heeft de Stichting Daraja for Children haar tienjarig jubileum gevierd. De
bijeenkomst in gebouw Pex werd goed bezocht. Afgewisseld met de authentieke live-muziek
van een Afrikaanse muzikant werden er presentaties gehouden door Marieke Clotscher,
Peter Hoogvliet en HansJan Adriaens. Marieke vertelde over het begin van het project en wat
er in die tien jaar is gebeurd. Het is bijna onvoorstelbaar dat het gelukt is om een stuk kaal
land te verwerven, te bebouwen en om te vormen tot een bloeiend weeshuis, gecombineerd
met een boerderijtje en schooltje. Er is een goed functionerende Keniaanse staf en een
betrokken Keniaans NG-bestuur. Er zijn nog veel uitdagingen, maar Marieke was vol
vertrouwen over de continuiteit van het project. Daarna vertelde Peter Hoogvliet over zijn
tweede bezoek aan Upendo. Hij heeft in een week een groot aantal werkbezoeken afgelegd
waaronder aan de school waar de kinderen naar toe gaan, de kinderbescherming en de
locale dorpschef. Ook bij Peter klonk de betrokkenheid en het enthousiasme door. HansJan
sloot af met een toelichting op de financien en een oproep aan onze sponsoren om ons te
blijven steunen. We zijn er trots op dat Upendo met alle steun naar tevredenheid draait maar
het blijft een hele klus om continu nieuwe fondsen te vinden. Dat zal de komende jaren extra
nodig zijn omdat de eerste kinderen de lagere school afronden en verder gaan met
vervolgonderwijs waarvoor ze naar een boardingschool gaan. Wij zullen hun educatief
steunen om zich in de maatschappij een plek te kunnen verwerven.
Na de drie presentaties werd er weer muziek gemaakt en konden de aanwezigen onder het
genot van een drankje en een hapje met elkaar napraten. Er was veel belangstelling voor de
foto’s van de kinderen en ander informatiemateriaal. Ook bij de stand met Keniaanse
handwerk werden zaken gedaan. Degenen die niet aanwezig konden zijn maar wel
belangstelling hebben voor een foto of iets anders, kunnen dat aanvragen via
info@daraja.org.

Donateurs en sponsoren
In de afgelopen maanden ontvingen wij weer bijdragen van o.a. Stichting Benjamin, Stichting
JoinforKids, Stichting Learning & Education Support, Stichting Katholiek Jeugdwerk,
Reginafonds, Kringloopwinkel Kook (Alkmaar), Snickers-de Bruijn, Reginafonds, Istha bv en
diverse particuliere donaties. Een artistieke donateur heeft de opbrengst van de verkoop van
haar schilderijen geschonken. Iedereen hartelijk bedankt!
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Naar de dokter!
Een keer per jaar bezoekt de dokter Upendo om de gezondheid van alle kinderen te
checken. Ook kijkt hij naar de hygiene, het gewicht en geeft adviezen over eventuele
behandeling. Algemeen beeld is dat de kinderen gezond zijn.

Het droevige verhaal van Penniah, een in de steek gelaten kind van 2 jaar oud.
De moeder van Penniah en haar 4-jarige broertje ging van deur tot deur om werk te vinden.
Een aardige vrouw ontfermde zich over de kleine familie, bood de moeder werk aan in haar
houtskoolfabriekje en ze gaf de moeder en haar kinderen een tijdelijk onderdak. Ook zorgde
zij voor de eerste maand eten.
Op een nacht in augustus sloot de moeder van Penniah de kinderen op in hun verblijfplaats
en vertrok. Ook met de hulp van de politie is geen spoor meer van haar gevonden. De
kinderbescherming heeft Upendo gevraagd Penniah op te nemen. Het broertje is veilig onder
gebracht bij een ander opvangtehuis.
Upendo is blij met het nieuwe zusje. Penniah is nu nog erg verlegen en het is haar aan te
zien dat zij in haar kleine leven al zoveel heeft meegemaakt. Als ze wat meer gewend is aan
haar nieuwe omgeving bij Upendo mag ze naar het babyklasje van onze Upendo
peuterschool. Upendo zoekt nog een lieve sponsor die willen helpen om Penniah een
toekomst te geven. Voor € 500,= per jaar is voorlopig haar toekomst verzekerd!
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Vooruitblik
Upendo lijkt een stadium van continuiteit en stabiliteit te hebben bereikt. Maar deze schijn
bedriegt soms. Natuurlijk is er een ingewerkt team dat de kinderen ondersteunt, betrokken en
met weinig verloop. Maar er zijn altijd verrassende ontwikkelingen. Zo heeft het terrein en de
gebouwen in april te maken gehad met flinke overstromingen. Er stond zo’n 10 cm water in
het schoolgebouw. Terwijl de maanden er voor juist extreme droogte was. Gelukkig lijken de
overstromingen geen blijvende schade te hebben aangericht. Een ander voorbeeld zijn de
nieuwe eisen van de Keniaanse overheid voor leerkrachten. Hierdoor zijn er plotseling twee
vacatures bij de school. Via het Keniaanse bestuurslid dat zelf een school runt, wordt hard
gezocht naar de broodnodige aanvulling op het personeelsbestand.
Meer structureel is het feit dat in de naaste toekomst elk jaar een aantal kinderen de lagere
school afronden en het weeshuis zullen verlaten om op een boardingschool vervolgonderwijs
te volgen. In 2018 gaat het om 3 kinderen, in 2019 om 7 en zo door. Dit levert de vragen op
hoe we die kinderen (educatief) kunnen begeleiden. En voor hoe lang. De maatschappelijk
werker die in dienst is van Upendo zal per kind een analyse maken van welke richting het
meest geschikt is voor dat kind. Een vakopleiding of toch vervolgonderwijs. Tegelijk doet zich
de vraag voor of en hoe we de vrijkomende plekken opvullen. Er is een goede infrastructuur
(gebouw en medewerkers) die we graag willen blijven benutten. Anderzijds gaan we met een
nieuw kind ook de verplichting aan om dat op zijn minst een aantal jaren op te vangen. De
Keniaanse overheid heeft het beleid om weeskinderen zoveel mogelijk bij hun
bloedverwanten te laten wonen. Hoe ver weg dat bloedverwantschap ook moge zijn.
En hoe lang en hoeveel kunnen we nog blijven bouwen op de steun van onze
donateurs/sponsoren en andere fondsen? Dit zijn prangende vragen waarover het Darajabestuur zich buigt en waarover ook regelmatig contact is met het Keniaanse NGO-bestuur.
Sponsering 100% aftrekbaar via een Schenkingsovereenkomst!
Wij vinden dat de Upendokinderen goed onderwijs moeten volgen. Alle kinderen gaan nu
naar een goede lagere school. De kosten per kind bedragen € 300, = per jaar. Dit is voor het
schoolgeld, het schoolmateriaal, het transport en de kleding. Wij zoeken voor ieder kind een
zgn. “schoolsponsor” die een kind ondersteunt. Met een 5-jarige schenkingsovereenkomst is
dit bedrag 100% aftrekbaar.
Belangstelling? Neem dan contact op met ons secretariaat via info@darajahome.org of bel
070-3246954.
Het bestuur wenst u een zonnige zomer met veel gezelligheid toe.

Marieke Clotscher, Peter Hoogvliet, HansJan Adriaens
Stichting Daraja for Children
www.upendoprojectskenya.org
www.facebook.com/upendoprojectskenya

