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Beste GEF supporter,
In deze nieuwsbrief lees je alles over onze reis
naar de projecten, wat na 2 jaar eindelijk
weer kon! Verder een interview met Silvia
Grootscholten, een betrokken GEF-supporter.
Veel leesplezier!

Naar de projecten!
Op 15 oktober j.l. was het zover en konden we
met het GEF-bestuur weer naar Kenia afreizen
om te zien hoe onze projecten ervoor staan
na de corona periode.
Als eerste kwamen we aan bij Henny’s
Children’s Home waar we bij de poort werden
binnengelaten door een nieuwe dame,
Henriette, de bewaker. Het eerste staaltje
girlpower was een feit! Eenmaal binnen
werden we blij verrast door hoe netjes alles
eruitzag. Het nieuwe dak was nog mooier dan
we op de foto’s konden zien. Alles is voorzien
van nette goten, waarmee het regenwater
wordt opgevangen in grote opslagtanks. Door

de lekkages waren plafonds in de slaapzalen
beschadigd. Ook deze zijn vernieuwd en de
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muren geschilderd, dus is het weer een fijne
en gezonde slaapplek. Verder is er een stukje
land aangekocht naast het huis, waar wat
groenten worden verbouwd. Dit is op dit
moment vooral voor eigen gebruik, maar
mogelijk in de toekomst voor de verkoop.
Uiteraard was het ook fijn om de meiden weer
te zien en te merken dat het goed met ze
gaat. Ze zien er verzorgd uit en hebben lol
met elkaar. Drie meisjes waren onlangs jarig
geweest en hun verjaardagen werden gevierd.
Natuurlijk werd er gezongen en was er taart!
Daarna was het tijd voor een talentenshow.
Dat doen ze regelmatig om de talenten van de

meiden te ontplooien en om ze meer
zelfvertrouwen te geven. Dus werd er
modeshow gelopen, gezongen en gedanst!
Verder was het goed om te zien dat de
administratie op orde is. Dankzij grote
inspanningen van Judith (manager) en Lilian
(social worker) zijn alle geboortecertificaten
en andere benodigde papieren voor elk kind
aanwezig. Mede hierdoor is Henny’s
Children’s Home als één van de weinige
kindertehuizen in de regio een officieel
gecertificeerd Child Care Institution.
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Henny’s Academy
Uiteraard zijn we ook naar Henny’s Academy
gegaan om te zien hoe de school zich heeft
ontwikkeld. Ook daar zag alles er keurig
onderhouden
uit.
We
kwamen
op
maandagochtend en mochten de dagelijkse
opening
van
de
school
meemaken.

Hoofdmeester Mr. Munga vertelde ons dat er
op dit moment 275 kinderen op school zitten,
wat betekent dat ons doel ruimschoots is
behaald! Dit heeft voor een groot deel te
maken met de zeer goede score van het
eindexamen van HA, wat zelfs kinderen
aantrekt van wat verder weg uit de regio.
Henny’s Academy is namelijk 12e geworden
van de 453(!) basisscholen in het district
Kwale, waar we uiteraard enorm trots op zijn!
6 van de 17 examenkandidaten zitten
inmiddels op nationale scholen waar ze voor
werden uitgenodigd vanwege hun hoge
eindscore! De overige leerlingen zitten op
middelbare scholen dichter in de buurt.
Er is nog wel genoeg uitdaging bij Henny’s
Academy. De belangrijkste is om als school
financieel onafhankelijk te worden. Dat gaat
stap voor stap de goede kant op. Voor de
leraren is de uitdaging om alle stof in kortere

elkaar te krijgen. Daarnaast heeft de overheid
ook bepaald dat er allerlei nieuwe vakken
bijkomen zoals muziek, landbouw, kunst en
ambacht. Maar ook zwemles schijnt nu
verplicht te zijn. Hoe dat praktisch uitgevoerd
moet gaan worden is nog de grote vraag, dus
voorlopig blijft dit bij theorie!! ☺ We hebben
alle leraren en ondersteunend personeel in
kleine groepjes gesproken. Wat vooral naar
voren kwam, is de hoge werkdruk en de
aanpak van de grote verschillen in
ontwikkeling van kinderen. Zo kan het zijn dat
kinderen (met name die van Henny’s
Children’s Home komen) de leeftijd hebben
om bijvoorbeeld in groep 5 te zitten, maar
nog het le(e)sniveau hebben van een kleuter,
omdat ze nooit eerder op school hebben
gezeten. Die leerlingen krijgen bijles op HA.
Wat in ieder geval duidelijk werd na alle
gesprekken is dat ze allen lesgeven met een
groot hart voor de kinderen!

Aan het woord…
We gingen langs bij de familie Grootscholten
voordat we afreisden naar Kenia. Daar
stonden namelijk nog de 25 ingepakte koffers
voor de reis naar onze projecten die we
zouden maken in maart 2020 met leerlingen
van ISW Hoogeland. Die reis kon vanwege
corona op het laatste moment niet doorgaan,
en al die tijd mochten de koffers in het bedrijf
van de Gebr. Grootscholten blijven staan. Een
mooie gelegenheid om Silvia, een van onze
meerjarige sponsors, eens te bevragen.
Wie ben je?

tijd te behandelen vanwege de inhaalslag
i.v.m. de gemiste corona-maanden. Er wordt
zelfs op zaterdag les gegeven om dit voor
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Ik ben Silvia Grootscholten, 46 jaar, en woon
in Kwintsheul. Ik ben al bijna 25 jaar getrouwd
met John en wij hebben 3 kinderen: Rick,
Denise en Gwen.
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Hoe ben je in contact gekomen met GEF?
Ik fietste al een tijdje met een groep meiden
waar Esther, medebestuurslid van GEF, ook
bij zat. In 2014 vertelde ze dat ze ging
mountainbiken in Kenia met het VDT… dat
leek me ook wel wat! Daar ben ik in aanraking
gekomen met de projecten van GEF!
Jullie kinderen zijn alle drie mee geweest
met een Kenia schoolreis. Hoe was die
impact?
Ze vonden het op dat moment heel
indrukwekkend
om
te
zien
hoe
(wees)kinderen het in Kenia hebben. Ik denk
dat het heel waardevol is geweest en goed dat
ze iets voor een ander konden doen. Daar
stonden ze heel erg voor open. Ze zouden
trouwens alle drie zó weer terug willen.
Wat voor bedrijf heb je?
Wij hebben een pot- en perkplantenbedrijf in
Kwintsheul van 5 ha. (neem een kijkje op
http://www.gebrgrootscholten.nl)
Het
komende
jaar
hebben
we
flinke
uitbreidingsplannen, dus daarmee maken we
ons klaar voor de toekomst. Onze oudste zoon
Rick is net afgestudeerd en werkt al van jongs
af aan mee in het bedrijf. Ik doe de
boekhouding
plus
allerlei
handen
spandiensten voor het bedrijf, dus ik heb het
hier wel naar mijn zin! De 2 meiden hebben
andere leuke bijbanen, maar helpen mee als
het nodig is.
Waarom heb je besloten om GEF voor een
langere periode financieel te steunen?
Wij vinden GEF een goed doel en omdat wij er
zelf geweest zijn heb je er meer gevoel bij.
Wij hebben het weeshuis, de school en de
meiden gezien en dan weet je ook dat er
jaarlijks veel geld nodig is om te zorgen dat
het daar allemaal goed blijft gaan. Zolang ons
bedrijf goed loopt, doen wij graag iets terug
voor de medemens.
Wat wil je nog kwijt?
Dankzij GEF heeft ons gezin al veel mooie
momenten beleefd, in Kenia en in Frankrijk.
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Wij fietsen graag en hopelijk gaan wij volgend
jaar weer in Frankrijk fietsen voor de meiden
in Kenia! En verder vind ik het TOP dat jullie
zoveel tijd en energie in GEF steken!

Meerjarige sponsoring
Wil je GEF ook meerjarig te steunen, mail dan
naar ron@girlsempowermentfoundation.com
Hij stuurt dan de compleet verzorgde
documentatie toe, inclusief de fiscale
voordelen. U helpt ons enorm... en de fiscus
helpt een handje mee!

Donaties
We hebben afgelopen periode een aantal
mooie donaties mogen ontvangen.
Eén daarvan was van Theo Zuidgeest, die voor
zijn 60e verjaardag een mooi feestje gaf in de
jaren ‘60 stijl. Als cadeau vroeg hij een
bijdrage aan GEF. Een supermooi initiatief
waarvoor onze hartelijke dank!
Door de coronatijd is het helaas (nog) 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!
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