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NIEUWSBRIEF ZOMER 2011
Nieuw seizoen.
De afgelopen periode heeft u niet zoveel gehoord van Stichting KenNeth Friends Int. Maar we zijn
er nog steeds en onze passie om onze medemens in Kenia te helpen is niet minder geworden.
Waarom dan zo weinig informatie, zult u denken? Dit heeft enerzijds te maken met de lopende
projecten waar we bij betrokken zijn met advies en begeleiding. En aan de andere kant het feit
dat het in deze tijden moeilijker is om fondsen voor projecten los te krijgen. Toch geven we niet
op.
In deze Nieuwsbrief informeren wij u over ons nieuwe project waar we nu fondsen voor werven:
PROJECT WATERPUT. Daarnaast geven wij u een update van de lopende projecten waar we als
stichting bij betrokken zijn.

Project Waterbron, als iedere druppel telt…
Het nieuwe project waarvoor Stichting KenNeth Friends Int. nu fondsen
werft, hebben we Project Waterbron genoemd. Dit project beoogt het boren
van een waterbron ter voorziening van drinkwater in het buitengebied van
de stad Voi. Op dit moment is er in dit buitengebied, wat bewoond gaat
worden, nog geen voorziening voor stromend drinkwater. Het aanboren van
deze waterbron kan een tweeledig doel dienen. Ten eerste zal deze
waterbron gebruikt gaan worden om een ander project op te zetten namelijk
een kippenfarm voor vleeskippen en eieren. Dit project zal opgezet gaan
worden als de waterbron gerealiseerd is.
Ten tweede kan deze waterbron gebruikt worden om drinkwater te gaan
leveren aan het gebied waar de bron wordt aangeboord. Hierdoor wordt het
gebied voorzien van een eerste levensbehoefte waardoor mensen zich hier
permanent kunnen vestigen. Door de levering van dit drinkwater kan het
Project Waterbron zich uiteindelijk zelf terugverdienen.
Het is van het allergrootste belang de mensen in dit gebied rondom Voi de
beschikking krijgen over vers stromend drinkwater. Dit project kan hierin
gaan voorzien. Waar het voor ons als mensen in Nederland vanzelfsprekend
is, dat we de kraan opendraaien en schoon drinkwater kunnen pakken, is dit
voor veel Kenianen niet vanzelfsprekend. Of men moet een aantal kilometers
lopen om bij een bron water te halen in jerrycans van 25 liter die zij dan op
hun hoofd terug moeten dragen naar hun woonplaats. Of men moet gebruik
maken van natuurlijke watervoorzieningen zoals riviertjes of waterpoelen. U
kunt zich voorstellen dat deze laatste watervoorziening vaak veel ziektes
met zich meebrengt. Schoon drinkwater is van levensbelang.
De kosten…
De kosten voor het aanboren van deze waterbron liggen rond de €
30.000,00. De hoogte van dit bedrag wordt hoofdzakelijk bepaald door de
diepte waarop geboord moet worden. De bron ligt tussen de 100 en 150
meter diepte. Verder zijn in deze kosten alle benodigdheden opgenomen
zoals opslag, pompen, leidingwerk, elektriciteit en arbeidsloon. De bron wordt aangelegd door lokale bedrijven. Dit betekent dat de
investering dubbel rendement oplevert; de lokale economie wordt gestimuleerd door het werk door lokale bedrijven te laten
uitvoeren, en er komt een structurele watervoorziening.
Momenteel is er ongeveer € 5.000,00 daadwerkelijk gerealiseerd voor dit project. Verder zijn er toezeggingen van fondsen tot een
bedrag van € 15.000,00. Dit betekent dat er nog een tekort op de begroting is van zeker € 10.000,00.
Stichting KenNeth Friends Int. wil zich inzetten voor de realisatie van deze watervoorziening. Wij hopen dat u ons wilt helpen met
het aanboren van deze voorziening. Hoe u kunt helpen leest u verderop in deze nieuwsbrief. In de toekomstige nieuwsbrieven zullen
wij u over de voortgang van dit nieuwe project blijven informeren.
Project EE+ - Werken aan Werk in Kenia
In onze eerdere nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over het Project EE+ - Werken aan Werk in Kenia waar Stichting KenNeth
Friends Int. als eerste project bij betrokken is. Dit project draait nu na 3 jaar geheel zelfstandig en breidt zich stap voor stap uit naar
nieuwe werkterreinen. Projectleider Erastus Mwawaza is een ondernemer die keer op keer nieuwe bronnen weet aan te boren.

Project EE+ wordt ook gesponsord door NCDO
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Ephrases Enterprises is ondertussen getransformeerd naar Ephraseh Limited Group of Enterprises. Dit betekent
dat er naast de Groothandel in Kantoorbenodigdheden nog twee andere bedrijven zijn gestart, namelijk Ephraseh
Ltd. Ship Contractors en Ephraseh Ltd. Road Contractors. Ephraseh Ltd. Ship Contractors houdt zich bezig met
het bevoorraden, schoonmaken en onderhoud van zeeschepen in de haven van Mombasa. Ephraseh Ltd. Road
Contractors levert materialen voor wegenconstructie aan de aannemers die de wegen aanleggen. Wat klein
begon, groeit langzaam uit tot een volwaardig bedrijf met diverse werkgebieden. Deze uitbreiding zorgt ook voor
meer continuïteit in de bedrijfsvoering. Naast de projectleider zijn er momenteel 8 mensen in vaste dienst. Zij
werken als commercieel vertegenwoordigers die de orders binnenhalen en daarnaast is er ook een administratief
medewerkster.
Erastus
Imani Childrens Home
Al enkele jaren zijn we als stichting betrokken bij Imani Childrens Home in Kiria-Ini, Centraal Kenia. Bij ons eerste bezoek aan dit
kindertehuis, vonden we erbarmelijke omstandigheden. De kinderen sliepen met 4 in één bed in kleine bedompte en vieze ruimtes.
Er was een slaapzaal voor de jongens en de meisjes, maar deze ruimtes waren niet groter dan 4 bij 4
meter. In iedere ruimte sliepen zeker 10 kinderen. Er was geen stromend water, geen elektriciteit en
het gebouwtje zelf, wat u hier links op de foto ziet, stond op instorten. Het aantal kinderen wat wordt
opgevangen is gegroeid van 10 naar nu ongeveer 50 kinderen. Dit zijn kinderen die wees geworden zijn
doordat beide ouders aan AIDS zijn overleden of kinderen die door hun ouders niet verzorgd kunnen
worden vanwege ziekte, werkloosheid of omdat het tienermoeders zijn. Al de kinderen die worden
opgevangen krijgen onderdak, kleding, voedsel, onderwijs en de benodigde medische zorg.
Wat is er verandert?
Gelukkig is er de afgelopen jaren heel veel verbeterd. Door donaties van particulieren, scholen en
fondsen is het kindertehuis nu gevestigd in permanente gebouwen. Er is een stuk grond aangekocht
waarop diverse gebouwen zijn geplaatst. Er zijn u aparte gebouwen (rechts op de foto) voor de
slaapplaatsen voor de zowel de jongens als de meisjes, er is een eetruimte annex klaslokaal en er is nu
ook stromend water. We zijn erg blij dat deze situatie zo verbetert is. Er is nog steeds veel te doen,
maar de leefomstandigheden van de kinderen zijn menswaardig en geven hoop voor een verdere
toekomst.
Voorlichtings- en Informatiebijeenkomsten
Misschien is uw interesse over stichting KenNeth Friends Int. door het lezen van deze nieuwsbrief verder toegenomen. Als stichting
zijn wij bereid om op uw verzoek een voorlichtings- of informatiebijeenkomst te houden. In zo’n bijeenkomst kunnen wij veel dieper
ingaan op de doelstellingen en wijze van werken van de Stichting KenNeth Friends Int. Om deze bijeenkomsten te houden heeft
onze voorzitter bijvoorbeeld een Cursus gastlessen geven gevolgd via het COS Zeeland. Deze informatiebijeenkomsten kunnen wij
ondersteunen met video- en fotomateriaal. U kunt bijvoorbeeld denken aan een presentatie op de school van uw kinderen, in uw
kerk of in de vereniging waar u lid van bent. Als u interesse heeft in een presentatie neem dan vrijblijvend contact met ons op via
het genoemde telefoonnummer of emailadres.
Hoe kunt u helpen?
Voor al deze projecten zoekt de Stichting KenNeth Friends International donateurs. Deze donateurs zijn noodzakelijk om ook de
grote landelijke fondsen over de streep te trekken om een bijdrage te leveren. Veel fondsen zijn bereid om iedere Euro die een
stichting zelf binnenhaalt te verdubbelen. Dat betekent dat, als u donateur bent of wordt van Stichting KenNeth Friends
International, iedere Euro die u doneert het dubbele opbrengt voor de mensen in een kansloze positie in Kenia. Dat is een
fantastische investering.
Stichting KenNeth Friends Int. is een non-profit organisatie. Dat houdt in dat iedere Euro die binnenkomt voor bijna 100%
geïnvesteerd wordt in de projecten. Natuurlijk zijn er exploitatie- en administratiekosten. Maar geen personeelskosten, want al het
werk wordt gedaan door vrijwilligers. Dat maakt uw bijdrage zeer effectief.
Hoe kunt u donateur worden?
Na het lezen van deze nieuwsbrief wilt u misschien donateur worden van de Stichting KenNeth Friends International. Wij hopen dat u
met ons wilt werken aan een betere toekomst voor kinderen en volwassenen in Kenia. U kunt er voor kiezen om Stichting KNFI
structureel of eenmalig te ondersteunen. U steunt de projecten in Kenia al vanaf € 5,00 per maand. Door een Machtiging
Automatische Incasso af te geven zorgt Stichting KNFI dat uw bijdrage maandelijks wordt afgeschreven. Voor een machtigingskaart
kunt u ons een email sturen op kennethfriends@zeelandnet.nl of u kunt ons bellen op telefoonnummer 06-53210147.
U kunt uiteraard ook een gift overmaken naar ons bankrekening onder vermelding van het project dat u wilt ondersteunen. Onze
bankgegevens zijn als volgt: ABN AMRO Bank, rekeningnummer 59.63.12.792 t.n.v. St. KenNeth Friends International.
Uw gift is belastingaftrekbaar door de ANBI verklaring van de Belastingdienst.
Tot slot
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, laat het ons dan even weten. Een berichtje naar ons emailadres is voldoende
en wij zullen uw naam en adres verwijderen van de mailinglist.
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