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Beste GEF supporter,
In deze nieuwsbrief bericht over het historisch
eerste eindexamen op Henny’s Academy!
Verder een interview met Roel van Cromvoirt
over meerjarige sponsoring en ons bestuurslid
Carola van Barneveld stelt zich voor. Veel
leesplezier!

kleine
oproep
gedaan
om
deze
examenkandidaten een kaartje te sturen
vanuit Holland om ze succes te wensen. En
daar is gehoor aan gegeven! Gaaf!

Henny’s Academy
Eindelijk, na bijna een jaar gesloten te zijn
geweest, gingen op 4 januari de deuren van
Henny’s Academy weer open voor alle
leerlingen! En dat zijn er niet weinig, want we
hebben een flinke aanwas gekregen en zitten
nu op een totaal van 225 leerlingen!
Aangezien we in het startjaar 2017 begonnen
met zo’n 65 leerlingen, zijn we hartstikke
trots
op
dit
flinke
aantal!

De regering heeft besloten dat de kinderen
van groep 8 hun KCPE examens (soort CITO
toets) moeten doen op 21, 22 en 23 maart.
Dat is voor hen maar ook voor ons erg
speciaal, want dit is de eerste keer in de
‘geschiedenis’ van Henny’s Academy dat er
een eindexamen afgelegd gaat worden! We
hebben dan ook via onze Facebook pagina een
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Inmiddels zitten die kaarten op de post en
hopen we dat ze op tijd zijn om de kinderen
te verassen voor hun toets.
Verder heeft de overheid ook beslist dat het
volgende academische jaar in juli zal starten!
Normaal loopt een schooljaar in Kenia van
januari tot december, maar op deze manier
willen ze de gemiste maanden in 2 jaar weer
rechttrekken. Dat betekent dat de leerlingen
flink aan de bak moeten de komende
maanden! Het was voor de leerlingen van HA
gelukkig niet een geheel verloren jaar, want
met name leraar Andrew heeft zijn uiterste
best gedaan om zoveel mogelijk leerlingen
van huiswerk te voorzien en contact met ze te
houden!

Even voorstellen:
In deze nieuwsbrief stellen we Carola van
Barneveld aan jullie voor. Zij is inmiddels
alweer zo’n 2 jaar GEF bestuurslid!
www.girlsempowerment.nl

“Na een sabbatical in Afrika wist ik, toen ik
weer thuis was, ik wil terug! Ik wilde meer van
wat ik had meegemaakt en gezien. Nuttig
zijn, kennis en kunde delen. Maar hoe? Via via
kwam ik in contact met Girls Empowerment
Foundation. In mei 2018 dronken Edwin en ik
een kop koffie in de tuin in Naaldwijk en eind
juli zat ik in het vliegtuig op weg naar 6
maanden avontuur in Kwale, Kenia in
opdracht
van
de
stichting.
En man man man, een avontuur was het! Heb
mij nog nooit zo alleen en eenzaam gevoeld
maar heb ook
nog nooit zo
intens
genoten,
gelachen en
gedanst! En 65
meiden voor
altijd in mijn
hart gesloten.
Bij terugkomst
wist ik weer
iets zeker; ik
wilde dit niet
‘loslaten’ dus ‘drong’ ik mij bij het bestuur op
als mede-bestuurslid. En dat vonden ze,
gelukkig, goed. Het is echt een feest om met
Edwin, Esther en Ron te werken!
Na een jaar gewerkt te hebben in Oeganda,
Malawi en Kenia voor Doingoood, woon en
werk ik inmiddels al ruim een jaar in Malawi.
Ben nog steeds fan van Sparta Rotterdam, mis
mijn favoriete koffietentje in Delft en mijn
vrienden, heb nog steeds die witte kuif maar
m’n hakken heb ik ingeruild voor slippers. Van
mijn sushi-verslaving heb ik moeten afkicken
maar Afrika biedt mij genoeg uitdaging,
persoonlijke groei en plezier om hier wel nog
een
tijdje
te
blijven.
Voor GEF ben ik de verbindende schakel voor
de managementteams van Henny’s Children’s
Home en Henny’s Academy. Sta de teams bij
om nog zelfstandiger en onafhankelijker te
worden. Het is te gek om te zien hoe de
teams, en onze meiden, zich ontwikkelen!
Daar ben ik super trots op!”
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Meerjarige sponsoring
Op 10 december j.l. hebben wij jullie een
mail gestuurd over (meerjarige) sponsoring.
En daar zijn veel positieve reacties op
gekomen. We hebben ruim €10.000,- mogen
ontvangen!! Hier zijn we echt ontzettend blij
mee want zo kunnen we onze projecten en
onze meisjes de komende jaren structureel
blijven steunen! Dus nogmaals hartelijk dank
daarvoor!
Bent u ook van plan GEF met uw bedrijf
meerjarig te steunen, neem dan contact op
met Ron@girlsempowermentfoundation.com
en hij stuurt de compleet verzorgde
documentatie
toe,
inclusief
fiscale
verantwoording. U helpt ons enorm... en de
fiscus helpt een handje mee!

Aan het woord…
Eén van die meerjarige sponsors is Roel van
Cromvoirt en met hem hielden we een
interview.
Wie ben je?
Ik ben Roel van Cromvoirt, 57 jaar, en woon
in Den Haag. Ik heb een zoon van 20 en een
dochter van 16 jaar. Mijn hobby’s zijn
mountainbiken en mijn vriendin Yvon!
Hoe ben je in contact gekomen met GEF?
In 2012 vroeg
Hans
Verkaart,
een zakenrelatie
van me, of ik mee
wilde fietsen naar
Kenia om daar te
mountainbiken.
Ik kwam daar
terecht in een
fietsgroepje waar
ook Edwin Jansen
van GEF deel van
uitmaakte. Daar
is de combinatie
ontstaan tussen
het
ultieme
mountainbiken
en
de
kennismaking met de projecten in Kenia. Ik
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werd daar geraakt door de manier waarop die
mensen leven. Mooi om euforisch op de fiets
te zitten, te ervaren wat Kenia is en te weten
dat je iets voor deze mensen kunt betekenen.
Waarom heb je besloten om GEF voor een
langere periode financieel te steunen?
Dat is voor mij tweeledig. In zijn
algemeenheid: omdat wij het véél te goed
hebben en voor wat betreft GEF: zij steunt
een zeer kwetsbare groep en wordt gedreven
door zeer gepassioneerde mensen. Alles wat
je erin stopt, levert ook direct resultaat op,
zonder dat daar schakels tussen zitten. Niet
alleen op het gebied van huisvesting - zo zijn
bijvoorbeeld direct na de Kenya Classic in
2019 alle daken van HCH vernieuwd - maar
ook op het gebied van onderwijs worden
goede resultaten geboekt. Ik heb zelfs
persoonlijk een diploma mogen uitreiken op
Henny’s Academy, dat vond ik echt geweldig.
Op dat moment weet je waar je het allemaal
voor doet!
Wat voor bedrijf heb je?
Ik ben adviseur voor bedrijven die moeten
wijken voor ruimtelijke ontwikkeling. Denk
hierbij aan woningbouw, aanleg van wegen en
transformatie van oude bedrijfsterreinen.
Kijk anders even op mijn website:
https://www.cromvoirtadviseurs.nl

meemaken en helpen organiseren… en als klap
op de vuurpijl een waanzinnige fietstocht
door Kenia in 2019! Ik mocht één van de
groepsleiders zijn, en tijdens die GEF Kenya
Classic kwamen we vaak in een ‘survivalmodus’ waardoor een bijzondere band in de
groep ontstond. Het beste in de mensen kwam
naar boven, zo mooi! En uiteindelijk hebben
we met elkaar een geweldig bedrag
opgehaald.
Ik hoop dat veel bedrijven mij nog zullen
volgen in het steunen van GEF!

Donaties
Door deze coronatijd is het helaas niet
mogelijk om evenementen te organiseren. Om
onze meisjes een betere toekomst te kunnen
geven, blijft geld structureel natuurlijk wel
hard nodig. Daarom zijn we afhankelijk van
‘spontane’ donaties. 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!

https://girlsempowerment.nl/donatie/

Waarom een meerjarig sponsor contract?
Met name in deze tijd ben je afhankelijk van
een constante cashflow, je hebt continuïteit
nodig. Als je nou gericht en nuttig wil
sponsoren, doe het dan op deze manier. Een
beetje gezond bedrijf kan 3 à 5 jaar vooruit
kijken en moet dit bedrag kunnen missen en
dan kan het ook nog eens op een fiscaal zeer
aantrekkelijke manier. Als je dan zoveel
resultaat ziet van je geld, dan is er bijna geen
reden om het niet te doen!
Wat ik nog kwijt wil?
Niet alleen het doel is fantastisch, maar ook
de
weg
er
naartoe;
met
leuke,
gepassioneerde, gezellige mensen mooie
tochten fietsen door Frankrijk, leuke events
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