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Karibuni Sana! (Welkom iedereen!)
De kerstvakantie begon afgelopen jaar al vroeg. Rondom half november sloten de scholen al en
waren de kinderen vrij. Gelukkig was er een prachtig vakantieprogramma voorbereid met
afwisselende activiteiten.
De naailessen die door auntie Loice zijn gegeven waren een groot succes en voor verdere
uitbreiding vatbaar. De jongens willen volgend seizoen hun eigen broeken leren naaien!. Loice is de
assistente van Betty en van onze Upendo Academy. Oorspronkelijk is zij kledingmaakster dus het
trof geweldig dat onze eigen medewerker dit gezellig met de kinderen kon doen.
Uncle Joseph heeft topdrukte in de vakantieperiode. Hij is vol in actie om de kinderen goed te
begeleiden. Zo bezochten de kinderen evenals elke vakantie samen met Joseph weer hun
"achterban" in de dorpen. Dat was een organisatie van jewelste en een heel gereis naar alle
uithoeken van ons district. Voor de kinderen is het o zo belangrijk dat zij deze contacten hebben en
waar mogelijk ook intensiveren. Uiteindelijk zullen ze als jongvolwassenen weer deel gaan
uitmaken van de gemeenschap waarin ze zijn geboren.
Op de farm is iedereen druk. Het is erg warm en irrigatie is elke dag nodig. Ook wordt de mais
weer geoogst en dat is spannend. Hoeveel balen komen er deze keer van het land? We zullen het
binnenkort weten!
De kerstviering was sober maar sfeervol. De kinderen hebben voor het eerst eigen teksten
gemaakt voor de opvoering van het kerstspel dat we traditioneel elk jaar opvoeren. De kerstboom
stond weer prachtig opgetuigd en alle kinderen kregen een pakje met nieuwe kleding.
“Lezen is zo belangrijk”. Hélène Vlijm, ambassadeur en zakelijk partner van Upendo, schenkt
daarom leesboeken aan de Upendo kinderen. Sylvia Wildschut, onze kind sponsor coördinator,
heeft bij een Keniaanse uitgeverij 28 Engelse boeken op verschillende niveaus beoordeeld en
geselecteerd. De Engelse boeken in Nederland zijn namelijk erg westers. Hélène had de boeken
graag voor de Kerst cadeau gedaan maar in Kenia bleek de aanschaf van de boeken een hele toer.
Uiteindelijk is het Joseph, de social worker, gelukt de boeken in Mombasa aan te schaffen.

Onder de kerstboom

Voor alle kinderen een boek
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Decemberactie St. Josephschool brengt € 2.200,- op!
Tijdens de kerstviering van de St. Josephschool in Lisse krijgt Wouter Driessen een cheque
overhandigd van € 2.200,-. De opbrengst van de verkoop van Tony Chocolonely repen door
kinderen van 15 klassen van de basisschool.
286 enthousiaste kinderen verkochten in een week tijd ruim 4000 repen aan papa’s, mama’s
oma’s, opa’s, tantes, ooms, buren…... Al deze repen werden keurig ingepakt door Wouter en zijn
hele familie. Dagenlang werd geteld, besteld en gepakt en de laatste schooldag van dit jaar bezorgt
aan alle juffen en meesters. Voor iedere klas een grote doos vol chocolade.
Voor de actie van start ging hebben de kinderen in de klas informatie gekregen over het kanshuis,
de boerderij en de school. In de hogere klassen heeft Wouter Driessen, de initiatiefnemer en oud
leerling van de St.Josephschool, zelf verteld over Upendo met een mooie presentatie. Ook heeft
Wouter verteld waarom hij het zo belangrijk vindt dat we Upendo moeten helpen. Dat alle
kinderen, waar ook ter wereld, recht hebben op een kansrijke toekomst. Alle kinderen verdienen
het!
Van dit bedrag worden in 2015 twee kinderen volledig, inclusief school, gesponsord. Tevens
kunnen nog eens drie kinderen een jaar lang goed basisonderwijs volgen.
Namens de Upendo kinderen willen wij de St. Joseph kinderen heel hartelijk bedanken voor hun
fantastische inzet.

Presentatie Wouter Driessen en overhandiging cheque

Donateurs en sponsors
In de afgelopen maanden ontvingen wij vele bijdragen van o.a. Stichting JoinforKids, Stichting
Benjamin, Stichting Reginafonds, nieuwe donateurs en particuliere donaties. Samen met de
bovengenoemde acties kunnen we 2015 financieel positief tegemoet zien.
Iedereen hartelijk bedankt!
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Almende College zet zich in voor het Upendo Kanshuis en brengt € 7.000,-- bij elkaar.
Interview met Syb Geven.
“In de zomer van 2012 heb ik met mijn broer Tijmen, zusje Meike en mijn ouders het Upendo
Kanshuis in Kenia bezocht. Mijn moeder en Meike waren er in 2011 ook al geweest en wilden hun
ervaringen graag met de rest van ons gezin delen. Het leven in Afrika en speciaal het leven van de
Upendo kinderen heeft een grote indruk op mij gemaakt. Voor veel mensen zijn de
omstandigheden waarin ze moeten leven en werken armoedig. Toch delen de mensen het kleine
beetje wat ze hebben met elkaar.
Bij Upendo ziet het er door de hulp en ondersteuning vanuit Nederland gelukkig wel goed uit.
Toen Meike en ik terug kwamen uit Kenia wilde wij graag iets doen zodat het Kanshuis de hulp en
ondersteuning kan blijven voortzetten. We kwamen op het idee om het Kanshuis bij het kerstcomité van onze school, het Almende College, locatie Isala, aan te melden.
Ik mocht een PowerPoint presentatie gegeven en heb er nog van alles bij verteld. Het was goed dat
ik er zelf ben geweest. Ik kon ook veel foto’s laten zien.
Omdat er een Stichting achter zit en omdat het er allemaal heel goed uitziet kon ik het comité
aantonen dat het geld goed terecht komt en goed besteed wordt. Ze konden kiezen uit 8 projecten
maar kozen voor het Kanshuis.
Aan de kerstactie hebben de 1ste, 2de en 3de klassen meegedaan. In totaal ongeveer 450
leerlingen. De 1ste klassers kregen ieder € 5,-- van de school en konden daarmee investeren in hun
eigen actie. Er werden bijvoorbeeld inkopen van gedaan om taarten en koekjes te bakken. Deze
werden dan verkocht en de winst was voor Upendo. Met deze activiteiten haalden ze bruto € 2.000
op. De 2de en 3de klassen hielden een sponsorloop. Dit bracht in totaal € 5.000,- op. In totaal dus €
7.000.
Van dit bedrag worden in 2015 drie kinderen volledig, inclusief school, gesponsord. Tevens kunnen
nog eens twee kinderen een jaar lang goed basisonderwijs volgen.
Namens de Upendo kinderen willen wij Syb, zijn familie en het Almende College heel hartelijk
bedanken voor deze geweldige bijdrage aan het Upendo Kanshuis.
Nieuwe folder
Er is een nieuwe folder gereed die gebruikt zal worden bij het werven van donateurs en sponsoren.
Ook kunt u deze folder gebruiken om familie en vrienden kennis te laten maken met het
Upendoproject, een transparant en kleinschalig project dat steunt op vrijwilligers met passie.
Steun Upendo, de kinderen verdienen het!

Marieke Clotscher
Stichting Daraja for Children
www.upendoprojectskenya.org
www.facebook.com/upendoprojectskenya

