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Karibuni sana (welkom iedereen)
De Upendo kinderen maken het goed. Ze hebben hard gewerkt op school en ze zullen het schooljaar
met goede resultaten kunnen afsluiten. Mwanaidi en Raphael hebben extra testen mogen doen om te
beoordelen of zij in een hogere klas geplaatst konden worden en dat is gelukt! De kinderen waren
trots en dolblij want in hun vorige klassen waren ze verreweg de oudste kinderen met een
leeftijdsverschil van meer dan 2 jaar. De reden is natuurlijk wel duidelijk. Toen de kinderen bij Upendo
kwamen waren ze nog niet eerder naar school geweest dus moesten ze ondanks hun leeftijd in de
eerste klas starten.
De zomervakantie was ook dit jaar weer een heerlijke tijd voor de kinderen. Dankzij een lieve sponsor
konden de kinderen meerdere dagen kamperen in Zuid Kenia en dat is genieten. Ook de naailessen
onder leiding van auntie Loyce waren weer een succes. De jongens zijn heel gemotiveerd om later
hun eigen broeken te kunnen naaien. Dat is geoefend door kleine broekjes te naaien in
poppenformaat.
De sociale contacten van de kinderen zijn dit jaar op een geweldige manier aan bod gekomen. We
kregen bij Upendo 80 kinderen en hun staf van een bevriend weeshuis uit Thika voor een kleine week
op bezoek. De gasten kampeerden op het terrein van ons kleuterschooltje dat vanwege de vakantie
gesloten was. Er zijn gezamenlijke uitstapjes gemaakt en de vijfde verjaardag van Upendo is met
prachtige taarten en een feestmaal groots gevierd. Maar het belangrijkste vonden de kinderen toch de
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes die ze ontmoet hebben. En..... volgend jaar..... hopen we te gaan
kamperen bij Watoto in Thika om de nieuwe vrienden weer terug te zien!
Rondom kerst gaan de kinderen het traditionele Upendo kerstspel opvoeren in een bejaardenhuis in
Mombasa. De kinderen zullen er hard aan werken om de oude mensen een mooie kerst te bezorgen.
De leiding van Upendo is blij dat ze deze opvoering kon organiseren want bij alle kansen die de
kinderen van Upendo krijgen is het natuurlijk ook belangrijk om te leren voor anderen iets terug te
doen.

De Upendokinderen wensen alle vrienden in Nederland een mooi Kerstfeest en een
gelukkig Nieuwjaar.
Marieke Clotscher
Twee sponsoren geven hun indruk over de lustrumbijeenkomst op 7 november
Carla van der Ham
Dit jaar werd de Upendo informatiemiddag georganiseerd op een andere locatie. Voor Ann en mij een
“thuiswedstrijd”. Bij Pex werden de vrienden van Upendo verwacht.
Ann en ik zijn het afgelopen jaar een aantal keren naar de vlooienmarkt geweest en er was via
Marktplaats een leuke partij kinderkleding verkocht. We hadden een mooi bedrag bij elkaar gespaard.
Toen Marieke ons zag binnenkomen kwam ze gelijk naar ons toe. Hartverwarmend was de reactie
van een ieder toen zij de cheque met het door ons bij elkaar gebrachte bedrag liet zien. Het voelde
goed, hiervoor hadden we het gedaan.
Met een lekker kopje thee en overheerlijke taart uit Duitsland voelden we ons prima op ons gemak.
Toen het zaaltje goed gevuld was met de vrienden van Upendo hield Marieke haar verhaal dat met
vele foto’s werd aangevuld. Het was wederom heel interessant en het is zo leuk als je elk jaar komt,
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dat je de kinderen ziet groeien. En wat zien ze er goed uit. Echt geweldig wat er de afgelopen jaren tot
stand is gebracht.
Na de pauze werd een bijzonder verhaal verteld dat ook met foto’s werd ondersteund. Dit gezin had
zelfs ter plaatse een bus gehuurd en was met de kinderen naar het strand gegaan. Genoten hebben
we van het filmpje dat aansluitend werd vertoond van dit uitstapje. Treffend vonden we dat alle
kinderen over de hele wereld uiteindelijk allemaal hetzelfde zijn. Door de zoon van het echtpaar werd
met de kinderen in het water gespeeld en hij gooide ze door de lucht zodat ze in het water plonsden
en je zag gewoon dat ze tegen deze, voor hen wildvreemde man, zeiden: nog een keertje, nog een
keertje. Hoe herkenbaar, toch?

Mirjam Joha
Mijn vriend en ik komen als een van de sponsoren bijna altijd bij de jaarlijkse informatiemiddag van
Upendo Projects Kenya.
Deze keer vond de bijeenkomst plaats op een andere locatie, namelijk in restaurant Pex. Hoewel wij
niet mogen klagen over de gastvrije en vriendelijke ontvangst in de voorgaande jaren bij
activiteitencentrum Zwedenburg, was het een aangename afwisseling vanwege de knusse en
intiemere sfeer in het restaurant. De heerlijke taart, borrels en hapjes die tijdens de bijeenkomst
werden geserveerd droegen daar nog extra aan bij.
Uit de presentaties werd duidelijk dat er nog steeds goed werk wordt verricht in Kenia, dat de kinderen
daar het bijzonder waarderen en de fondsen efficiënt besteed worden. Het was ook leuk om te horen
en zien hoe het project ooit is opgestart en hoe het is uitgegroeid tot het huidige Upendo Projects.
Ook bij de toekomst van Upendo Projects werd uitgebreid stilgestaan. Het is als sponsor fijn om te
weten dat Upendo Projects anticipeert op de toekomst als de kinderen naar de middelbare school
gaan en dat Upendo niet stil staat, maar ook nieuwe projecten heeft opgepakt zoals de oprichting van
de Upendo school die naar ik begrijp inmiddels al break-even draait. Goed nieuws, maar ook niet echt
verrassend met een bestuur dat daar zo bovenop zit en zeer betrokken is bij het project. Het was ook
geen verrassing dat verkondigd werd dat extra middelen, donoren en sponsoren hard nodig zijn om
het goede werk in stand te houden. Na het zien van de beelden van al die vrolijke, gezonde en
gelukkige kinderen weten wij in ieder geval dat met een beetje hulp al een heel verschil kan worden
gemaakt. Wij nemen van de bijeenkomst voor onszelf de opdracht mee ook anderen enthousiast te
krijgen voor Upendo Projects en hopelijk zal ook volgend jaar bij de volgende bijeenkomst de
boodschap onverminderd positief zijn.
Het Almende College zet zich weer in voor Upendo met sponsorloop en acties
Met het bijeen gebrachte geld van vorig jaar heeft het Almende College in Dinxperlo dit jaar 5 kinderen
volledig kunnen sponsoren. Dit jaar is het Upendo Kanshuis weer het goede doel waar de kinderen
zich voor inzetten. Meike Geven en Sylvia Wildschut hebben voor ruim 700 leerlingen en docenten
alle ins en outs van Upendo Projects Kenya gegeven. Voldoende om iedereen weer heel enthousiast
te maken. Wij wensen alle leerlingen héél veel succes.
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Spaarpottenaktie
De spaarpotten uit de gites van Puench Blanc in Frankrijk zijn weer geleegd. Dit jaar was de
opbrengst € 115,–. Een goede sponsor heeft dit bedrag nog eens verdubbeld tot € 250,–. Heel
hartelijk dank aan alle vakantiegangers en natuurlijk aan Puench Blanc voor deze donatie aan Upendo
Projects.

Donateurs en sponsors
In de afgelopen maanden ontvingen wij weer vele bijdragen van o.a. Stichting JoinforKids, Stichting
Dirk Bos Fonds, Stichting Snickers-Bruining, nieuwe donateurs en particuliere donaties.
Iedereen hartelijk bedankt!
Peter Hoogvliet, nieuw bestuurslid
Ik ben in dienst van het bestuur sinds april 2015. Ik heb een drukke baan in de vastgoedwereld. Ik ben
regelmatig in Afrika geweest, vorig jaar nog in Tanzania. Ik wil graag mijn bescheiden bijdrage leveren
aan de verbetering van de leefomstandigheden daar. Ik vind het geweldig wat Upendo voor de
weeskinderen in Kenia heeft bereikt: mooie gebouwen met een doordacht concept. Deze aanpak en
de nauwe band met de lokale organisatie in Kenia spreken mij zeer aan. Ik wil mij breed inzetten in
het bestuur, zowel op bedrijfsmatig vlak als m.b.t. fondsenwerving, publiciteit als meedenken over de
ontwikkelingsrichting van de stichting.
Sponsering
Wij vinden dat de Upendokinderen goed onderwijs moeten volgen. Alle kinderen gaan nu naar een
goede lagere (privé)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 van de Stichting Daraja for Children dankt alle donateurs en sponsoren die ons
hebben gesteund en hoopt dat we op u kunnen blijven rekenen.
www.upendoprojectskenya

