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Beste GEF supporter, 

In deze nieuwsbrief weer even een update 

over het wel en wee in Henny’s Children’s 

Home en Henny’s Academy. Ondanks het 

coronavirus hebben er toch verbeteringen 

plaatsgevonden op verschillend gebied. Mede 

dankzij de Keniaanse CCGD, waarover meer in 

deze nieuwbrief. Veel leesplezier! 

Henny’s Children’s Home 

Ook voor Henny’s Children’s Home was het 

dankzij covid-19 een bijzonder jaar. Wij zijn 

trots op ons Keniaanse team die de kinderen 

heeft opgevangen in de tijd dat ze niet naar 

school konden. En dat was lang! Maar het 

leverde zeker ook mooie dingen op. De 

meiden ontdekten nieuwe talenten! Ze deden 

zelfs mee met de Kwale Talentenjacht!  

Hoe leuk! Ze namen deel aan een 

danswedstrijd en liepen mee als model op de 

catwalk… voor publiek plus een jury. Dat 

getuigt nog eens van zelfvertrouwen!  

CCGD 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al genoemd, 

zijn we een samenwerkingsverband 

aangegaan met Collaborative Centre for 

Gender & Development (CCGD), 

http://www.ccgdcentre.org   

Deze Keniaanse organisatie behartigt de 

belangen en komt op voor gelijkheid en 

rechten voor met name meisjes en vrouwen.  

Wij zijn door hen uitgekozen, omdat onze 

missie naadloos aansluit bij die van hen. 

Bovendien kunnen zij ter plekke hele 

praktische hulp bieden. Zo organiseerden zij 

in november een 16-daagse actie tegen 

gender gerelateerd geweld. Daarbij 

informeerden ze onze meiden over 

persoonlijke hygiène, seks en seksueel  

misbruik. Fijn dat deze organisatie helpt om 

onze meiden weerbaar te maken!  

Dit is Girls Empowerment! 

Verder heeft CCGD er ook voor gezorgd dat de 

poort en het kantoor van  HCH beter beveiligd 

is d.m.v. een alarmsysteem.  
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Volunteer of the year 

Op 8 december j.l. vierde men in Kenia 

Internationale Vrijwilligersdag.  Ons team 

ging op pad met de meiden naar Kinango waar 

allerlei festiviteiten plaatsvonden. Groot was 

de verassing toen Henny’s Children’s Home 

werd uitgeroepen tot Vrijwilligers organisatie 

van het jaar van de provincie Kwale!  

Wat een geweldig mooie opsteker! Trots! 

 

Henny’s Academy 

In oktober kwamen de eerste leerlingen weer 

naar school. Dat wil zeggen, alleen de 

leerlingen in groep 4 en groep 8. Zij moesten 

een test afleggen om te bepalen op welk 

niveau zij zitten. Inmiddels is de uitslag 

bekend en blijkt dat onze leerlingen het 

uitstekend hebben gedaan ondanks het rare 

jaar. Ze hebben 25% beter gescoord dan de 

openbare scholen waar ze voorheen op zaten. 

Zij zijn hard 

aan de slag 

gegaan om 

zich voor te 

bereiden op de 

examens die in 

april ‘21 zullen 

plaatsvinden. 

Op 4 januari 

zullen alle 

scholen weer 

opengaan, dus 

ook Henny’s 

Academy! Alle voorbereidingen zijn getroffen 

om de leerlingen ook veilig naar school te 

kunnen laten gaan. Er zijn o.a. 16 nieuwe 

waterkranen bij de eetzaal gemaakt, zodat 

alle leerlingen hun handen kunnen wassen!  

Verder heeft het personeel ook speciale 

training gehad om met alle nieuwe 

maatregelen om te kunnen gaan.   

Nieuw meubilair 

Komend schooljaar komen we uit op meer dan 

200 leerlingen op HA… en de nieuwe 

aanmeldingen komen nog steeds binnen!!  

We kwamen daardoor meubilair tekort en dus 

zijn er nieuwe tafels en stoelen aangeschaft. 

Natuurlijk zijn ze in de juiste kleur geverfd!!  

Henny’s Academy is er klaar voor om alle 

leerlingen te verwelkomen in januari! 

Donaties 

Op 10 december hebben wij een mail gestuurd 

over (meerjarige) sponsoring. Daar zijn 

inmiddels al veel reacties op gekomen, 

geweldig!! Om onze meisjes een betere 

toekomst te kunnen geven, blijft geld 

structureel 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  

Het team van Girls 

Empowerment Foundation 

wenst iedereen fijne 

Kerstdagen en een mooi, 

liefdevol 2021!  
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