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Eerste GEF nieuwsbrief
Veel mensen hebben GEF de afgelopen jaren
gesteund en een (financieel) steentje
bijgedragen aan de uitbreiding en verbetering
van onze projecten in Kenia. Dat waarderen
wij uiteraard enorm! Met deze nieuwsbrief
willen we jullie graag op de hoogte houden
van
onze
investeringen,
doelen
en
activiteiten. Maar ook alles vertellen over het
wel en wee van ‘onze meiden’ in Kenia! Veel
leesplezier met deze eerste GEF Nieuwsbrief!

Henny’s Academy
Henny’s Academy is een basisschool die GEF
in 2016 heeft laten bouwen. De school is
gevestigd in Kwale en ligt op ongeveer 2
kilometer afstand van ons weeshuis Henny’s
Children’s Home, dus onze meisjes gaan er
lopend naartoe. De allerkleinsten worden
opgehaald met een knalgele bus, Henny’s
schoolbus. Ook kinderen wat verder uit het
dorp worden opgehaald en thuisgebracht met
deze bus.

Henny’s Academy omvat op dit moment 2
kleuterklassen en daarnaast klaslokalen voor
de groepen 1 t/m 7 plus een computerlokaal.
Ook is er een keuken en eetzaal gebouwd,
waar alle leerlingen tussen de middag eten
krijgen.

Nieuwe weg
Begin maart 2019 is men begonnen aan het
bouwen van een fatsoenlijke weg die van de
hoofdweg leidt naar Henny’s Academy. Tot nu
toe maakten we gebruik van een smalle privéweg, vol met hobbels en gaten, dus voor het
behoud van onze bus en de veiligheid van onze
kinderen is deze weg een goede investering,
die we hebben kunnen doen mede dankzij de
inzet van Mirjam van Malkenhorst en Cees
Valstar. Zij hebben in januari 2019 in 8 dagen
een autorally van ruim 8000 km gereden naar
de Noordkaap en daarmee een mooie
sponsorbijdrage geleverd!

Henny’s
schoolbus hebben
we kunnen
aanschaffen
dankzij de
sponsorbijdrage
van ‘Fietsen in
Frankrijk 2018’.
De planning is dat de nieuwe weg eind april
opgeleverd wordt.
Contact: info@girlsempowermentfoundation.com
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Waterputten

GEF Kenia Classic

De watervoorziening is slecht geregeld in Kenia.
Er is een leidingstelsel maar daar komt
gemiddeld eens per week water uit. Dit is
onvoldoende voor onze behoefte. Op dit
moment voorzien we zowel Henny’s Academy
als Henny’s Children’s Home van water d.m.v.
het kopen van grote watertanks, maar dat is
een dure oplossing. Daarom zijn we bezig met
het slaan van 2 waterputten bij zowel het
weeshuis als de school om continuïteit en
verduurzaming van de watervoorziening te
waarborgen. Eind maart 2019 hebben we een
stuk land gekocht naast Henny’s Children’s
Home en vóór het eind van de zomer hopen we
daar water uit de grond te halen!

Van 17 t/m 27 oktober
2019 reizen we met 80
enthousiaste mensen af
naar Afrika, om daar de
eerste GEF Kenia Classic
op de mountainbike te
verrijden! We starten
deze
avontuurlijke
fietstocht aan de voet aan de hoogste berg
van Afrika, de Kilimanjaro in Tanzania.
Vervolgens fietsen we in 11 dagen door een
van de Nationale Parken van Kenia, Tsavo
West, waar we hopelijk wat wild kunnen
spotten. Verder gaan we over de toppen van
Taita Hills en de uitgestrekte vlaktes van zuid
Kenia waar we uiteindelijk bij de projecten
van Girls Empowerment Foundation zullen
komen. Het doel is om de mensen onze
projecten te laten zien en daarnaast hopen
we met wat sponsoracties geld te genereren
voor onze projecten. De eerste sponsoracties
staan al op de agenda, zoals een pubquiz, een
high wine en een MTB clinic. Wil je meer
weten over deze mountainbike tocht of over
de sponsoracties, kijk dan op onze website:

Nieuwe brillen albinomeisjes
In het weeshuis bieden we op dit moment ook
onderdak aan 8 albinomeisjes. Albino’s
vormen in Kenia een extra kwetsbare groep
want ze worden verstoten door hun ouders
omdat albinisme in hun omgeving onbekend is
en niet wordt geaccepteerd. Deze meisjes
hebben, naast een huid zonder pigment, ook
hele slechte ogen. Dankzij het Kwale Eye

girlsempowerment.nl/gef-kenya-classic-2019

Donaties

Centre kregen onze albinomeisjes in februari
nieuwe zonnebrillen! Elke dag worden de
albinomeisjes met zonnebrand ingesmeerd en
dragen zij in de zon kleding en hoeden die hun
huid bedekt. Het is fijn dat wij in Henny’s
Children’s Home een veilig thuis kunnen
bieden aan deze verstoten meisjes. Doordat
zij dagelijks naar school wandelen met de
andere meisjes, wordt de omgeving ook
steeds bewuster van albinisme en worden zij
meer en meer geaccepteerd.
Contact: info@girlsempowermentfoundation.com

Om elk jaar opnieuw 80 meisjes in hun
basisbehoeften te kunnen voorzien blijft geld
hard nodig. Ook om de school en mogelijk ook
het weeshuis zelfvoorzienend te laten zijn, zijn
er veel projecten waar we in willen investeren,
zoals zonnepanelen, een community cooker, of
het bieden van cursussen op school. Daarover
lezen jullie meer in de nieuwsbrieven die zullen
volgen.
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
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