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NIEUWSBRIEF NUMMER 1, JULI 2008
Even kennismaken...
In April 2007 is de Stichting KenNeth Friends International opgericht.
De Stichting heeft zich tot doel gesteld om maatschappelijke en
sociale projecten in Kenya te ontwikkelen, op te zetten en/of te
financieren en deze projecten ook te begeleiden. Deze projecten
worden uitgevoerd in samenwerking en op verzoek van de lokale
bevolking in Kenya. De projecten komen ten bate van de lokale
bevolking ongeacht achtergrond, geloof en geslacht.
In de afgelopen 13 jaar is er vanuit de Nieuw Leven Gemeente in
Middelburg een netwerk van vriendschappelijke relaties ontstaan in
een groot deel van Kenya. Vanuit deze vriendschappelijke relaties zijn
in de loop van de jaren verschillende verzoeken gekomen om sociaal maatschappelijke projecten te ondersteunen. Op basis
van deze verzoeken is de Stichting KenNeth Friends International opgericht. KenNeth Friends staat voor Vrienden Kenya –
Nederland. Deze naam benadrukt de basis waarop wordt gewerkt. Hoofddoel van de stichting is om fondsen te werven in
Nederland om daarmee de diverse projecten in Kenya te kunnen realiseren. Stichting KenNeth Friends Int. werkt samen
met de non-governmental organization New Life Ministries International in Kenya. Het bestuur van deze ngo bestaat uit
Keniaanse en Nederlandse bestuurders. U ontvangt van ons deze eerste nieuwsbrief omdat u al donateur bent van de
Stichting KenNeth Friends Int. of omdat u in het afgelopen periode een eenmalige bijdrage gegeven heeft voor de
activiteiten van onze stichting, of omdat u geïnteresseerd bent in het werk van de Stichting KNFI. Graag informeren wij u
in deze eerste Nieuwsbrief over de huidige stand van zaken van het eerste project, wat we tot nu toe hebben gedaan en aan
welke projecten we in de toekomst willen werken.
Project EE+, Werken aan Werk in Kenya.
Het eerste project dat vanuit Kenya is aangemeld is Project EE+. Een van de doelstellingen van
Stichting KNFI is om werkgelegenheidsprojecten te ondersteunen. Project EE+ is één van deze
werkgelegenheidsprojecten.
Project EE+ is ontstaan vanuit een initiatief van verschillende groepen in de kuststreek van Kenya
rondom Mombasa. EE staat voor Ephraseh Enterprises en bestaat uit een samenwerkingsverband
van een jeugdgroep en een vrouwengroep. Ephraseh Enterprises wordt geleid door Erastus
Mwawaza. Het doel van Project EE+ is het oprichten van een cybercafé en een groothandel in
kantoorbenodigdheden. Door dit project kunnen minimaal 10 tot 15 personen aan een baan worden
geholpen. Dat zijn banen in het cybercafé en als verkopers van de kantoorbenodigdheden in de
diverse stadjes en dorpen in de kustregio. Hiermee worden 10 tot 15 families voorzien van
structurele inkomsten op basis van eigen inspanningen van deze personeelsleden. Het zijn
volwaardige banen waarin inzet en creativiteit van de medewerkers wordt gevraagd. De wervings- en selectieprocedure
vindt plaats op basis van openbare advertenties waar iedereen op kan reageren. Dit noemt men ook wel het no-harm
principe. Iedereen heeft gelijke kansen op deze banen, er zijn geen voorkeursbehandelingen voor familie of vrienden.
Stand van Zaken Project EE+
In de afgelopen maanden heeft de Stichting KNFI fondsen geworven voor Project EE+. Het totale budget voor dit project is
gesteld op € 8000,00. De fondsen voor dit project hebben wij in de maanden mei en juni mede door subsidie van het NCDO
kunnen realiseren, wat betekent dat Project EE+ met ingang van Juni 2008 van start is gegaan. De eerste fase in juni is het
opzetten van het Cybercafé en in de maand juli zal de groothandel in kantoorbenodigdheden starten. De fondsen zijn bijeen
gebracht door verschillende acties van vrijwilligers van de Stichting KNFI, zoals de actie “Varkentjes Wassen”, waarbij op
braderieën en door één op één promotie mensen om een kleine vrijwillige bijdrage werd gevraagd. Tevens hebben diverse
kerken een financiële bijdrage gegeven. Naast de eigen activiteiten om fondsen te werven hebben we een beroep gedaan op
landelijke fondsen. Van het NCDO, het ontwikkelingsfonds van de Nederlandse Overheid is een bijdrage toegezegd van €
4.000,00. De bijdrage van het NCDO is een subsidie uit het Programma Kleinschalige Activiteiten (KPA). Dit programma
is tot stand gekomen met financiering van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking. In de maand juni zal de eerste fase
worden gerealiseerd. We houden u op de hoogte van de voortgang als dit project in gang is gezet.
Project EE+ wordt ook gesponsord door NCDO
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Toekomstige Projecten.
Naast Project EE+ zijn er ondertussen een aantal andere projecten onder onze aandacht gebracht. Deze projecten lichten we
in het kort toe en we zullen in onze toekomstige Nieuwsbrieven hier dieper op ingaan.
Op dit moment liggen er aanvragen voor de volgende projecten bij de Stichting KNFI:
• Bouw nieuw weeshuis in Kiria-Ini in Centraal Kenya (Imani Orphanage Project)
• Slaan van een waterput bij Voi in het Taïta Hills District (Liberty Self Help Project)
• Opzetten van een kippenfarm voor kippenvlees en eieren (Liberty Self Help Project)
• Project voor Preventieve Voorlichting en Begeleiding ter voorkoming van besmetting met HIV/AIDS, TBC en
Malaria (Project Compassionate Community Care Centre / CCCC)
Deze projecten zullen na de start van Project EE+ verder uitgewerkt gaan worden. Vanuit Kenya wordt er momenteel hard
gewerkt aan de invulling van de projectplannen op basis waarvan de budgetten en wijze van financieren kunnen worden
vastgesteld.
Logo en Informatievoorziening
Stichting KenNeth Friends Int. is momenteel druk bezig met het ontwerp van een definitief logo. Zodra dit logo bekend is,
zullen wij u dit laten zien en uitleggen wat de achterliggende gedachte is van het logo. Ieder logo verteld een boodschap.
Tevens zijn we bezig met het opstarten van een eigen website en het ontwerp van documentatiemateriaal. De komende
maanden zal hier hard aan gewerkt worden.
Vanuit het Stimuleringsfonds van de Provincie Zeeland heeft Stichting KNFI een subsidie
ontvangen ter grootte van € 1.750,00. Deze subsidie is toegezegd om de informatievoorziening
van de stichting vorm te geven. De website en de folders zullen vanuit deze subsidie worden betaald,
zodat wij de projecten in Kenya nog beter onder de aandacht kunnen brengen.
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
Kenya. Dat is een fantastische investering. Het voordeel van deze wijze van werken van Stichting KNFI is de
kleinschaligheid. Iedere Euro wordt direct geïnvesteerd in een project waar we als stichting bekend mee zijn en waarvan
we weten dat het haalbaar is. Door de kleinschaligheid ligt de mate van succes vele malen hoger dan bij grootschalige
projecten. Tevens is de controle op de besteding van het geld veel makkelijker.
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 kan 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 Kenya. U kunt er voor kiezen
om Stichting KNFI structureel of eenmalig te ondersteunen. U steunt de projecten in Kenya 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: Rabobank, rekeningnummer 13.27.72.183 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.
Project EE+ wordt ook gesponsord door NCDO

