
 

Nieuw schooljaar  
Net na nieuwjaar werden de 
deuren geopend van een 
nieuw schooljaar. Vele voor-
bereidingen werden geno-
men om dit alles zo vlot 
mogelijk te laten verlopen. 
Sinds dit jaar werken we 
samen met een nieuwe 
basisschool, genaamd Masaai 
Corner Academy. We wen-
sen alle kinderen een 
succesvol jaar toe.     
 

Hip Hip Hip hoera! 
In de maand februari  vieren 
we de verjaardagen van: 
Ibrahim, Sawa, Sylvia, Mbeyu, 
Grace en Elizabeth!  

Algemeen  
Naar traditionele gewoonte 
werd een familiebezoek 
georganiseerd zodat onze 
kinderen voor de volle twee 
weken bij hun families kon-
den verblijven in december. 
Om dit in de praktijk 
haalbaar te maken, heeft 
men heel wat moeten 
inplannen wat energie en 
organisatie heeft gekost.  
Tijdens die periode was 
Kebene gesloten. Net na 
kerstdag, kwam iedereen, 
met uitzondering van een 
enkeling, weer gezond en 
wel terug aan in Kebene.  

Kebene zelf  
Afgelopen maand kreeg 
Kebene twee nieuwe kindjes 
toevertrouwd die dringend 
opgevangen moesten wor-
den wegens omstandig-
heden. Wij zullen, Kebene 
zijnde, alles doen om hen 
ook een zorgeloze jeugd te 
bieden en de basisbehoefte 
aanreiken waar elk kind 
recht op heeft. Welkom aan 
Mecia (9jaar) en Farida 
(2jaar).   Kebene telt nu 45 
kinderen, 7 jongvolwassenen 
in het youthsproject en nog 
eens 12 jongvolwassenen die 
onder Kebene support on-
dersteuning krijgen! 

Kebene Family! 

W W W . K E B E N E . C O M  

 

 Beste 
Kebenianen, 
Jambo! 
Een nieuw jaar en 
heel wat nieuws 
vanuit Kebene. Wij 
wil len u graag 
informeren met een 
update vanuit Kenia. 
Veel lees- en kijk 
plezier. 
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Feestdagen! 
Sinds begin novem-
ber was het voor 
iedereen vakantie en 
gedurende twee volle 
maanden konden alle 
kinderen in Kenia 
genieten van ont-
spanning. Ook de 
kinderen in Kebene 
hadden heel wat 
activiteiten gedu-
rende deze periode.  

Happy Newyear  
Oudejaar werd goed 
afgesloten, we zijn 
met gans de Kebene 
Familie naar de kerk 
geweest. Een combi-
natie van gebeden, 
gezangen, dans en 
enkele opvoeringen 
leidden dit het 
nieuwe jaar in. Op 
nieuwjaarsdag werd 
een feestelijke maal-
tijd voorbereid. En 
iedereen heeft kun-
nen smullen van al 
dat lekkere eten!  
Tot slot konden de 
kleinsten van kebene 
genieten van een be-
zoek aan de kinder-
speeltuin terwijl de 
grotere kinderen 
naar de bioscoop 
gingen voor een film 
op maat! 
 

Projecten 
In  2018 zullen heel wat 
projecten die aan Kebene 
verbonden zijn een opmer-
kelijke face-lift krijgen.  We 
zoeken naar een betere 
invulling die op termijn meer 
resulaten zal teweegbrengen 
naar duurzaamheid en zelf-
voorziening.  
Het gaat  vooral om extra 
input bij de youths & 
support projecten, onze 
Lodges & Cottages, inleef-
reizen en vrijwilligerswerk, 
de moestuin (vegetatie en 
dieren) en bij de workshop, 
het naaiatelier. In deze 
veranderingen staat het  be-
lang en het welzijn van de 
kinderen steeds op de 
eerste plaats. Een nieuw 
beleidsplan is in de maak!  

Kebene Youths 
Het gaat steeds beter met 
onze jongvolwassenen.  Het 
was vaak niet evident om in 
te spelen op de verschillende 
problematieken die ermee 
gepaard gaan, meestal heeft 
elk individu een eigen aanpak 
nodig.  Door de vernieuwde 
stuctuur en begeleiding zien 
we meer kansen en oppor-
tuniteiten voor hen die 
vandaag aan de start staan 
van een onafhankelijk zelf-
standig leven. 

Kebene Support 
Onze +18-jarigen kunnen 
beroep doen op bijkomende 
steun. Meestal verkiest men 
om de educatieve opleiding 
verder af te werken of zal 
men een aanvraag doen om 
hun actieplan te onder-
steunen! Onze eerste inten-
ties zijn echter om hen te 
reintegreren in de maat-
schappij of te herenigen met 
hun familie. In bepaalde 
gevallen is dat echter niet 
mogelijk en zoeken wij naar 
een haalbare oplossing. 
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Datjes & weetjes 

 

 
 

“Namens alle 
kinderen van 
Kebene onze 

oprechte dank!“  
Pasci & Arianne   

 
 

 
THX2U 
 
Heel wat giften 
ontvingen we tijdens 
de kerstperiode! Een 
mooi gebaar en 
daarvoor zijn we 
zeer dankbaar.  
 
Dank aan basisschool 
Heilige Familie in 
Schoten, MKG Ne-
derland B.V., Pro-
testantse Gemeente 
's Gravenpolder, 
Gereformeerde Kerk 
Bruinisse, Diaconie 
Hervormde Gemeen
-te en Diaconie Chris
-telijk Gereformeer-
de Kerk,  fam. 
Vertongen-Dhondt, 
fam. Minnen, fam. 
Simonis, Hilde Ros-
cam, Paul Verbeeck, 
Kris Vervaecke, Rita 
Versaen, Hilde Ver-
liefde, Rita Groven, 
Vera Huybrechts, en 
Irene Fooy. 
 
-Dank aan KVLV 
afdeling Opglabbeek 
voor hun bijdrage 
van €704. van een 
tombolaverkoop.  
-Een warme dank-je-
wel aan The Order 
of the Fleur de Lys, 
n°3 de Montgomery 
Company vzw, voor 
hun inzet en gift twv 
€1150 euro.   
-Hartelijk dank aan 
de 160 studenten en 
leerkrachten van 
VTS3 BuSo te Sint-
Niklaas voor hun 
bijdrage van €466.  
-Vanuit de Noord-
zuidraad uit  Opglab-
beek ontvingen we 
liefst €1.000. Veel 
dank!  
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Head Up steunt 
Kebene! 
Een speld in een hooiberg, 
want er zijn ongelofelijk veel 
goede doelen. Duizenden 
enthousiaste vrijwilligers die 
iets willen betekenen voor 
anderen. Vandaag mag 
Kebene rekenen op de steun 
van Head Up. Zij organiseren 
verschillende acties tvv 
Kebene!  
 
”het is gelijk welk goed doel je 
kiest, als je maar iets doet, het 
is altijd beter dan niets doen”.  
 

Team Kenia 
Sinds kort hebben wij 
afscheid genomen van Anna 
& Ruth (housestewardessen 
bij de lodges & Cottages), 
Eunice (huismoeder), Gabriel 
(farmer) en Immaculate 
(naaister). Zij werden onder-
tussen vervangen door en-
kele nieuwe gemotiveerde 
mensen.  
 
Welkom aan alle nieuwe 
medewerkers We wensen 
hen heel veel plezier in hun 
nieuwe job en hopelijk op 
een langdurige goede samen-
werking. 
 
Bekijk op onze website ons 
voltallig personeel: http://
kebene.com/kenyateam/ 

Events! 
Kebene leeft van inkomsten 
uit België & Nederland. Elk 
jaar voldoende werkgeld bij 
elkaar sprokkelen, is uiter-
aard onmisbaar om de 
werking van het KEBENE 
project hoogstaand te 
houden.  Dit jaar zullen we 
verschillende acties houden 
om het Kebene project te 
promoten. Hopelijk zien we 
jou ook tijdens één van 
onze volgende events? 
 
05/03/2018: Kaas, breughel 
en wijnavond te Merksem.  
Prijs: volw. €15pp. / 
kinderen (4jr-12jr) €10 pp. 
Inschrijven:  
http://kebene.com/events/
news-january-2018-kaas-
breugel-wijnavond/ 

Contact info@kebene.com 
 

Bezoek Kebene 
Vanaf dit jaar kan je jezelf 
inschrijven voor de verschil-
lende inleefreizen naar 
Kenia. Voor meer info mbt 
vrijwilligerswerk, stages of 
groepsreizen, bezoek onze 
website: http://kebene.com/
vrijwilligers. 
Meer info nodig? Mail ons 
koen@kebene.com (Bel) of 
linda.dv@kebene.com (Nld). 
 
 
 

 

Onze dank aan Sylvia en 
Delphine voor hun inzet en 
medewerking als vrijwilliger 
afgelopen maand!  

Infoavond 
Eind januari werd er nog een 
infomoment gehouden in 
Merksem. De eerstvolgende 
infoavond zal plaatsvinden 
op woensdag 6 juni 2018. 
Op deze bijeenkomst krijgt 
men meer informatie over 
Kebene en de verschillende 
inleefreizen en kan men 
kennis maken met de 
mensen achter de schermen. 

Bezoek onze  
Lodges & cottages 

 

 

 

Nieuwsbrief & 
website 
Vanaf dit jaar zal er twee-
maandelijks een nieuwsbrief 
gepubliceerd worden.  Via 
onze website kan je wel 
sneller en efficiënt op de 
hoogte gehouden worden 
via onze berichten. Via  de 
sociale media, specifiek onze 
facebookpagina, blijven we 
inspelen op de momenten 
van de week.   
https://www.facebook.com/
kebenechildrenshome/ 

ANDERE 

VZW  
KEBENE  
BELGIE 
Deurnestraat 121 
2640 Mortsel 
Ondernemingsnummer 
0897.314.930 
 
Rekeningnummer:  
BE78 7795 9305 3586  
Pasci Princen  
(+32 497 847873) 
 
 
 

STICHTING 
KEBENE  
NEDERLAND 
‘s Heer Lauwendorp 11- 
4301 RA Zierikzee 
KvK-nummer 
20140176 
 
Bankrekening:  
NL18 RABO  
0144 0665 56 
Arianne Dorst  

(+31 6 12630244) 
 
 

 www.kebenecottages.com 


