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September 2021
Beste donateur, (potentiële) vriend of geïnteresseerde van de ‘Stichting Vrienden van Kibera’
In 2019 is de Stichting Vrienden van Kibera opgericht met als belangrijkste doel het steunen van een school in
Kibera, Nairobi, Kenia. Het jaar 2020 was door de lockdown (Covid 19) een bijzonder jaar voor dit ‘Oloo Children
Centre’ en mede daardoor ook voor ons als Stichting Vrienden van Kibera. Toch heeft niemand stil gezeten en is
er hard gewerkt. In deze nieuwsbrief vertellen we u graag welke activiteiten wij als Stichting ondernemen en
over het Oloo Children Centre (zie ook https://vriendenvankibera.nl).

Oloo Children Centre
Al heel snel in 2020 besloot de Keniaanse overheid dat alle scholen vanwege Covid 19 moesten sluiten tot
januari 2021. De school heeft deze gedwongen ‘rust’ gebruikt om nieuwbouw te plegen. Het indrukwekkende
nieuwe schoolgebouw heeft zestien klaslokalen, een keuken, een voorraadkamer, een docentenkamer en vier
toiletten. Als Stichting hebben we financieel bijgedragen aan de bouwkosten.

De nieuwe school is groter dan het eerdere gebouw. Dat
is ook nodig want het aantal kinderen neemt toe.
Daardoor hebben niet alle lokalen ook meteen meubilair.
Door speciale eenmalige donaties die we afgelopen
maand kregen, kunnen we 600 euro extra schenken om
ook deze klas voor de jongste kinderen van stoelen en
tafels te voorzien.
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Niet alle activiteiten voor de kinderen zijn in 2020
stopgezet. Er is dagelijks een lunch voorbereid om te
zorgen dat de kinderen in ieder geval een moment
hadden om naar school te gaan. Voor zover de Covidregels dat toelieten is met de kinderen van het laatste
jaar (grade 8; vergelijkbaar met onze tweede klas
voortgezet onderwijs) gewerkt aan de voorbereiding
van het afsluitend examen. Kinderen gaan op voor het
Kenya Certificate of Primary Education (KCPE). Slagen
voor dat diploma is nodig om toegang te krijgen tot
enige vorm van vervolgonderwijs. Alle zestien kinderen
zijn met glans geslaagd.

De Stichting
We ondersteunen de school structureel met een vaste maandelijks bijdrage (zolang er genoeg geld
binnenkomt). Daarnaast onderzoeken wij ook hoe we de school inhoudelijk en organisatorisch
kunnen bijstaan door kennis en ervaring te delen. De school is snel gegroeid en directeur Judy Oloo
wil graag hulp om alles in goede banen te leiden. Wij zijn in overleg met haar op zoek naar goede,
lokale ondersteuning. Een Keniaanse ontwikkelingsorganisatie is daarbij in beeld. In onze ogen zal dit
in belangrijke mate kunnen bijdragen aan een stevige basis voor de school, ook op langere termijn.
We hebben onze website (https://vriendenvankibera.nl) vernieuwd. Belangrijkste aanpassing is de toevoeging
van een menu dat de lezer sneller naar verschillende onderdelen brengt. Lezers van de website wilden meer
informatie over de school, de leerlingen, de leraren en het onderwijs. Lieke en Dennis (onze contacten in
Nairobi) hebben op ons verzoek een leraar en kinderen van de school geïnterviewd. De opbrengst daarvan
staat op de website. Via de website is het jaarverslag van 2020 in te zien evenals het beleidsplan 2021.
Femke Timmermans heeft vanwege de geboorte van haar zoon besloten de bestuurswerkzaamheden te
stoppen. Gerda Geerdink die al betrokken was, is toegetreden. We zijn als bestuur nog op zoek naar een vierde
bestuurslid (zie website voor meer informatie).

Tot slot
Zijn er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of suggesties, laat het ons dan weten zodat we ze mee
kunnen nemen in de samenwerking met het Oloo Children Centre.
We gebruiken deze nieuwsbrief tevens om het adressenbestand op te bouwen en uit te breiden. U hebt op
enig moment gehoord over de Stichting, gedoneerd aan de Stichting of anderszins belangstelling getoond. Als u
de nieuwsbrief in de toekomst niet meer wilt ontvangen, kunt u dit melden bij Gerda Geerdink:
secretaris@vriendenvankibera.nl. Doorsturen naar andere geïnteresseerden mag ook! De nieuwsbrieven
verschijnen onregelmatig.
Bedankt voor uw steun en/of belangstelling!
Bestuur Stichting Vrienden van Kibera: Peter Doting, Willem Bens en Gerda Geerdink.

Stichting Vrienden van Kibera, Van Oldenbarneveltstraat 34, 6512 AX Nijmegen.
Mail:

secretaris@vriendenvankibera.nl Rabobank IBAN: NL53RABO 0341 5064 19 / KvK74000977.

RSIN/Fiscaal nummer: 859738917. Vrienden van Kibera is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee zijn alle giften onder voorwaarden
aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor periodieke giften (minimaal 5 jaar) gelden gunstiger voorwaarden.
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