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NIEUWSBRIEF NUMMER 2, JUNI 2009
Een jaar voorbijgegaan…
Er is alweer een jaar voorbijgegaan sinds wij onze eerste nieuwsbrief aan u hebben
toegezonden. Veel te lang geleden. In dit afgelopen jaar hebben de ontwikkelingen
echter niet stil gestaan en hebben we als Stichting KenNeth Friends International
successen mogen boeken in het behalen van onze doelstellingen. In deze nieuwsbrief
brengen wij u op de hoogte van deze ontwikkelingen en introduceren ook een nieuw
project waar wij fondsen voor gaan werven.
Zoals u bovenaan deze nieuwsbrief ziet heeft Stichting KenNeth Friends Int. haar eigen
logo gerealiseerd. Het hart staat voor de verbondenheid in vriendschap tussen mensen.
We willen een hart hebben voor onze medemens in een minder rooskleurige en
welvarende situatie. Vriendschap is een hartszaak en we willen dan ook ons hart laten
spreken.
Project EE+ - Werken aan Werk in Kenia
In onze eerste nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het Project EE+ - Werken aan Werk in Kenia waar Stichting KenNeth
Friends Int. als eerste project bij betrokken is. Vorig jaar hebben wij de volledige financiering van dit project kunnen realiseren en in
Juli en Augustus zijn de middelen geïnvesteerd in het project en is een start gemaakt. De doelstelling van Project EE+ is om
structurele werkgelegenheid te creeëren voor mensen in Kenia. Binnen dit project zijn twee verschillende activiteiten opgestart; een
cybercafé en een groothandel in kantoorbenodigdheden. Afgelopen april heeft de voorzitter van Stichting KenNeth Friends Int. een
bezoek gebracht aan Kenia en Project EE+ bezocht. We hebben daar een enthousiaste groep medewerkers ontmoet die met passie
en gedrevenheid in het project werken en vastbesloten zijn om dit project tot een succes te maken. Wij stellen deze medewerkers
kort aan u voor hieronder:

Erastus

Kenold

Helen

Moses

Charles

Suzan

Abasalome

Cybercafé
Met de middelen die zijn geïnvesteerd in een compleet cybercafé ingericht; eerst in Mtwape en later in Mombasa. In dit cybercafé
kunnen de Kenianen gebruik maken van internet, email en fax en kunnen zij bijvoorbeeld opwaardeerkaarten voor mobiele telefoons
en kantoorbenodigdheden kopen. Het cybercafé is ingericht met goede computers, meubilair en alle voorzieningen die nodig zijn om
het cybercafé draaiende te houden. Op de foto’s ziet u een impressie van het cybercafé. In dit deelproject zijn naast de projectleider
een tweetal mannen werkzaam die hierdoor een structureel inkomen hebben verworven.
Hiermee heeft dit deelproject haar doelstelling ruimschoots behaald.
Voor de toekomst worden er door de medewerkers en de projectleider al diverse plannen
gemaakt om de service en continuïteit van het cybercafé te waarborgen. Zo zal op redelijk korte
termijn glasvezelkabel worden geïntroduceerd in Kenia, waardoor internet en emailservice een
veel grotere snelheid zullen krijgen. EE+ wil bij de introductie hiervan direct aanhaken om deze
techniek toe te passen en een betere service te verlenen. Daarnaast is EE+ bezig om e-learning
te faciliteren voor studenten in Mombasa en omstreken. Met e-learning kunnen studenten op
afstand opleidingen via internet volgen. Dit is een snel opkomende markt in Kenia. Genoeg
uitdagingen die door de medewerkers van EE+ enthousiast worden opgepakt.
Groothandel in kantoorbenodigdheden
De groothandel in kantoorbenodigdheden heeft een vliegende start gemaakt. Op dit moment zijn er al 4 medewerkers die zich bezig
houden met verkoop in de winkel of als vertegenwoordigers naar kantoren en bedrijven gaan. Naast levering aan kleine kantoren
zijn er nu ook overeenkomsten in de maak bij scholen in het Taita District en bij grote bedrijven in Mombasa zoals de Kenya Port
Authority. Vanuit de groothandel worden goederen geleverd naar diverse dorpen en steden in de kustregio rondom Mombasa. Voor
de toekomst is de planning om in de kleinere steden en dorpen vertegenwoordigers te stationeren die in die gebieden de diensten
van EE+ kunnen aanbieden.
Project EE+ Werken aan Werk in Kenia staat nu op eigen benen en is niet meer afhankelijk
van financiële steun vanuit onze stichting. Met de beschikbaar gestelde middelen kunnen de
activiteiten van het project stap voor stap worden ontwikkeld en kunnen deze op een
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natuurlijk manier groeien. Stichting KenNeth Friends Int. kan hiermee terugzien op een succesvol verlopen start van het eerste
maatschappelijk project waarbij wij betrokken zijn.
Project Waterbron
Het volgende project waarvoor Stichting KenNeth Friends Int. fondsen gaat werven, hebben we Project Waterbron genoemd. Dit
project beoogd 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.
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 verderop in deze nieuwsbrief. In de toekomstige nieuwsbrieven zullen
wij u over de voortgang van dit nieuwe project informeren.
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 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.
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