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Beste GEF supporter, 

In deze nieuwsbrief is te lezen hoe het nu als 

gevolg van het Coronavirus gaat in Kenia, op 

de scholen en in het bijzonder hoe het gaat 

met onze meiden. Verder hebben we 

onverwachts hulp vanuit Kenia, goed nieuws! 

Tenslotte hebben we een nieuw bestuurslid 

die zichzelf voorstelt! Veel leesplezier! 

Corona in Kenia 

In Kenia valt het aantal coronabesmettingen 

en het aantal doden als gevolg van het 

coronavirus relatief mee. In cijfers: 735 doden 

op 51 miljoen mensen. Nu hanteert men in 

Kenia ook strenge regels, zich bewust zijnde 

van de beperkte zorg. Al direct na de eerste 

officiële coronabesmetting werden alle 

scholen in het land gesloten. Ook werd een 

reisverbod en later een avondklok ingesteld. 

Voor veel mensen is deze situatie een ramp 

omdat ze geen werk hebben en er dus ook 

geen inkomen is.  Laten we hopen dat het 

virus snel onder controle is en het leven weer 

zijn normale gang kan gaan.  

Henny’s Children’s Home 

Wij zijn blij dat bijna alle meiden weer veilig 

en in goede gezondheid zijn teruggekeerd 

naar HCH! Waar we ook blij van worden, is dat 

er dagelijks een programma voor ze is 

waarmee ze worden beziggehouden zolang de 

scholen nog dicht zijn. Leraren van Henny’s 

Academy komen elke dag naar HCH toe om de 

meiden daar les 

te geven! Er is een 

roulatiesysteem 

zodat alle vakken 

aan bod kunnen 

komen. Meestal 

krijgen ze  

’s morgens zoveel 

mogelijk de 

normale lessen en 

’s middags is er 

dan ruimte om 

bijvoorbeeld te leren debatteren of te praten 

over zaken die hen bezighoudt. Daarnaast 

hebben de meiden elke week een sportdag. 

Verder hebben ze veel plezier met elkaar en 

leren ze tegelijkertijd van de mama’s bij HCH 

allerlei huishoudelijke zaken, zoals koken, 

wassen, tuinieren en breien. En trots als een 

pauw als ze zelf een sjaal hebben gebreid!!  
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Scholen gefaseerd open 

De scholen, dus ook Henny’s Academy, gaan 

in fases open. Op 12 oktober zullen de scholen 

starten met alleen de examenklassen van 

zowel basis- als middelbaar onderwijs. De 

bedoeling is dat zij in april alsnog 

examen/eindtoets doen. In januari 2021 zal 

de rest van de leerlingen weer naar school 

gaan. Zij zullen dus helaas een jaar over 

moeten doen. Op basisscholen is het idee om 

onderbouw en bovenbouw op wisselende 

dagen naar school te laten komen en 

middelbaar onderwijs zal in shifts worden 

gegeven zodat zoveel mogelijk social 

distancing is gewaarborgd.  

Naast deze maatregelen worden scholen ook 

verplicht om de gebouwen schoon te houden 

en te desinfecteren en de kinderen moeten 

hun handen met stromend water en zeep 

kunnen wassen. Verder moet elke dag de 

temperatuur gemeten worden voordat 

kinderen de school binnen mogen, moeten 

leraren mondkapjes dragen, krijgen ze Covid-

19 protocol training, moet de schoolbus na 

elke rit gereinigd worden… kortom, er zijn 

nogal wat aanpassingen nodig. Ook bij 

Henny’s Academy. Ons team in Kenia is op dit 

moment hard aan het werk om de nodige 

voorbereidingen te treffen, zodat de eerste 

leerlingen op 12 oktober veilig welkom zijn! 

Kenia helpt Kenia 

Het is natuurlijk geweldig dat wij in Kenia een 

steentje kunnen bijdragen aan de 

ontwikkeling van meisjes en vrouwen, die 

daarmee een betere toekomst voor zichzelf 

en hun land kunnen creëren. Maar het is 

helemaal fantastisch als in Kenia zelf wordt 

gewerkt aan deze ontwikkeling. Ons team in 

Kenia is benaderd door Collaborative Centre 

for Gender & Development (CCGD), 

(http://www.ccgdcentre.org). Dit is een 

samenwerkingscentrum die de belangen 

behartigd en opkomt voor gelijkheid en 

rechten voor met name meisjes en vrouwen. 

Zij waren na diverse bezoeken aan Henny’s 

Children’s Home en gesprekken met onze 

manager Judith enthousiast over GEF en wat 

wij doen. Om verdere ontwikkeling van onze 

meisjes te bevorderen, heeft CCGD besloten 

om een samenwerkingsverband met ons aan 

te gaan en ons maandelijks financieel te 

steunen! Daar zijn we uiteraard heel blij mee 

en trots op!  

Lekkage 

In Henny’s Children’s Home waren afgelopen 

periode op diverse plekken flinke lekkages.  

Afgelopen maanden kon er gelukkig 

doorgewerkt worden aan het dak. Inmiddels is 

ook fase 2 klaar, dus ook daar is het dak 

voorzien van duurzame aluminium golfplaten. 

Ook zijn de slaapzalen aan de binnenkant 

aangepakt en weer netjes afgetimmerd en 

geverfd. HCH kan er weer even tegen! 
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Even voorstellen: 

Vanaf 1 september dit jaar hebben we er een 

nieuw bestuurslid bij: Ron van der Ven. Hij 

stelt zichzelf graag voor: 

“Hallo! Jambo! 

Mijn naam is Ron van der Ven, ik ben 54 jaar, 

ik woon samen met Joke en heb 2 dochters. 

Na mijn materiaalkunde studie aan de TU 

Delft ben ik bij de Fokker ruimtevaart divisie 

gaan werken en eigenlijk werk ik daar nog 

steeds al heet het bedrijf tegenwoordig 

Airbus Defence & Space. Ik werk daar als 

System Engineer voor zonnepaneel projecten 

en momenteel maken we daar zonnepanelen 

voor een missie naar een maan van Jupiter 

genaamd Europa. Een mooie uitdaging al zeg 

ik het zelf. 

Ik hou van fietsen en van reizen en toen in 

2014 de mogelijkheid zich voordeed om in 

Kenia te gaan fietsen, heb ik dat gelijk 

gedaan. Aanvankelijk wist ik niet wat ik kon 

verwachten maar al gauw zag ik dat Kenia 

een mooi land is met hele aardige mensen. 

Helaas zag ik toen ook al dat voor veel 

Kenianen het leven zwaar was en dat goed 

onderwijs en een mooie baan lang niet voor 

iedereen was weggelegd. Tijdens deze 2014 

reis heb ik Esther, Edwin en Walter ontmoet 

en bij terugkomst in Nederland heb ik me 

samen met Joke opgegeven voor het eerste 

GEF Fietsen voor Kenia in Frankrijk 

evenement in 2015. De jaren daarna hebben 

we steeds met heel veel plezier in Frankrijk 

bij Walter van Leeuwen gefietst en veel 

vrienden gemaakt.  

Voor de lustrum editie van Fietsen voor 

Kenia in Frankrijk heb ik samengewerkt met 

Edwin, Roel en Johan om de GEF Kenya 

Classic 2019 te organiseren. Het was een 

fantastische ervaring om met ruim 80 

mensen deze trip te doen. Tijdens de 

verkenningstrip in april 2019 kreeg ik de kans 

om de meisjes van Henny’s Children’s Home 

beter te leren kennen. Geweldige meiden die 

ondanks hun tegenslagen het beste uit 

zichzelf proberen te halen! 

Toen Edwin me onlangs vroeg om toe te 

treden tot het GEF bestuur hoefde ik daar 

niet lang over na te denken. Ik heb er veel 

zin in om met mijn GEF medebestuursleden 

Edwin, Esther en Carola te werken aan een 

mooie toekomst voor de meisjes van Henny’s 

Children’s Home en de kinderen van Henny’s 

Academy. Eén van mijn taken binnen GEF zal 

zijn om evenementen te organiseren. 

Hopelijk kunnen we daarmee met een grote 

groep enthousiaste mensen veel plezier 

beleven en "en passant" GEF financieel 

ondersteunen. Het fietsevenement dat we in 

September hebben gehad was alvast een 

mooi succes! Ik wens jullie allemaal het 

beste toe en hopelijk zien we elkaar weer 

snel.” 

Donaties 

Door Covid-19 is Henny’s Academy verplicht 

om een aantal aanpassingen te doen en te 

zorgen voor o.a. zeep, mondkapjes, 

thermometers en desinfecterende middelen. 

Helaas worden deze kosten niet vergoed door 

de overheid omdat HA een privéschool is.  

Ook lopen de vaste lasten van salarissen van 

het team tot aan de dagelijkse boodschappen 

gewoon door, dus geld blijft 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! Dank alvast! 

    girlsempowerment.nl/donatie  
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