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Tweede GEF nieuwsbrief 

Met deze tweede nieuwsbrief willen we jullie 

graag weer informeren over onze activiteiten 

zowel in Kenia als in Nederland. Ook stellen 

we graag de mensen voor met wie we nauw 

samenwerken in Kenia. Veel leesplezier! 

Henny’s Academy 

Het gaat goed met de leerling aantallen op 

onze basisschool Henny’s Academy, zelfs 

boven verwachting! Op dit moment hebben 

we 160 leerlingen waarvan 35 meisjes van 

Henny’s Children’s Home en de rest vanuit de 

omgeving. Dat is fijn want daarmee 

ontvangen we schoolgeld waarmee  onze 

school uiteindelijk zelfvoorzienend kan 

worden. Afgelopen jaar zijn er ook leerlingen 

in groep 7 bijgekomen en dat is goed nieuws 

want daarmee voldoen we aan het minimale 

aantal leerlingen om volgend schooljaar de 

KCPA toets van groep 8 te mogen afleggen! 

(vergelijkbaar met de CITO-toets)  

Blije leerlingen van Henny’s Academy in hun 

nieuwe sportkleding! 

 

Even voorstellen… 

Wij zijn heel blij met Judith Wairimu, 

manager van Henny’s Children’s Home (HCH). 

Zij heeft de dagelijkse leiding over het 

personeel van HCH, is enorm betrokken bij 

GEF en zit vol energie en goede initiatieven. 

Hieronder stelt ze zichzelf voor: 

“My name is Judith 

Wairimu and I am a 

Public Relations 

graduate. Having 

worked as an Office 

Manager for 2 years,  

I developed a heart for 

people hence a good 

interpersonal 

relationship. I am a 

result oriented 

individual, dedicated, fast learner, self-

driven and enthusiast. I believe in teamwork, 

and when I make a commitment to my team I 

don’t disappoint.  I have a very positive 

attitude and I often transmit this attitude to 

my team, making the work environment more 

peaceful even when you need to work under 

pressure. 

I am very passionate about my work, I tend to 

commit heart and soul to everything I do. 

When am not working you will likely find me 

participating in community activities, reading 

inspirational books, meditating and I love 

singing, dancing and acting.” 
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Trainingen en cursussen 

Op Henny’s Academy worden trainingen 

gegeven vóór en dóór docenten. In mei hebben  

de docenten elkaar uitgedaagd om effectiever 

les te geven. Zo houden ze elkaar scherp en 

inspireren ze elkaar in het kader van TEAM 

work: Together Everybody Achieves More! 

Ook is er gestart met het geven van Engelse 

les aan de gemeenschap. Iedereen uit de 

omgeving die bijgespijkerd wil worden is 

welkom. Zo kunnen we een bijdrage leveren 

aan de ontwikkeling van de gemeenschap en 

tegelijkertijd levert het de school wat geld 

op.  

Ook in Henny’s Children’s Home heeft het 

personeel een training gevolgd over 

kinderrechten, seksuele opvoeding, en hoe te 

handelen bij overtredingen. 

GEF Kenya Classic 

In april hebben Ron, 

Roel en Edwin de route 

verkend van de GEF 

Kenya Classic die we in 

oktober gaan fietsen. 

Deze bleek helemaal in 

orde te zijn! Dus voor 

alle 80 deelnemers is het nu alleen nog een 

kwestie van trainen! Op 17 oktober 

vertrekken we dan naar Tanzania en Kenia 

voor een 500 km lange tocht naar de GEF 

projecten! De eerste gezamenlijke 

trainingstocht op de mountainbike vond 

plaats op 14 juli. Vanaf Van der Drift 

Hoveniers gingen we van start in 3 groepen 

waaronder ook de wat minder ervaren 

mountainbikers die een mtb-clinic kregen. Na 

afloop was er voor iedereen een barbecue, 

bereid door de koks die ook meegaan naar 

Kenia. Door West Country Media is er een leuk 

filmpje gemaakt van deze dag, die je hier 

kunt zien: https://youtu.be/aUjr9uYx7cY 

Sponsoracties 

Voorafgaand 

aan de GEF 

Kenya Classic 

zijn er 

deelnemers 

die allerlei 

sponsoracties 

organiseren. 

Zo was er een high wine/wijnproeverij in 

Themapark de Westlandse Druif. Ook zijn er 

Pilates lessen gegeven in het park/op het 

strand, is er een bierproeverij georganiseerd, 

en is het eerste kistje druiven geveild in 

Themapark de Westlandse Druif waarvan de 

helft ten goede komt aan GEF! Binnenkort 

volgen nog meer leuke sponsoracties, zoals 

een grote barbecue en een fiets- en 

wandeltocht.  

Wil je meer weten over deze mountainbike 

tocht of over de sponsoracties, kijk dan op 

onze website: 

girlsempowerment.nl/gef-kenya-classic-2019 

Donaties 

Op 15 juni j.l. mochten we van 

Kringloopwinkel Re-Sell in ’s-Gravenzande 

een cheque van 5.000 euro in ontvangst 

nemen! We zullen dit besteden aan de 

vervanging van het dak van het weeshuis. 

Om elk jaar opnieuw zo’n 80 meisjes in hun 

basisbehoeften te kunnen voorzien en te 

kunnen investeren in projecten als een 

waterput of een community cooker, blijft geld 

hard nodig. Wil je ons financieel (blijven) 

steunen, ga dan naar onze website waar je 

gemakkelijk direct een bedrag kunt doneren! 

Wij zijn blij met elk bedrag! 

    girlsempowerment.nl/donatie  

https://youtu.be/aUjr9uYx7cY

	Tweede GEF nieuwsbrief
	Henny’s Academy
	Even voorstellen…
	Trainingen en cursussen
	GEF Kenya Classic
	Donaties

