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                                          KIDS to SCHOOL-nieuwsbrief, aug. 2012 
 
 
 
Lieve familie, vrienden en collega’s, 
 
Asanta sana. Heel hartelijk dank dat velen van jullie ook de afgelopen 2 jaren de projecten 
die ik in de zomer van 2007 begonnen ben gesteund hebben. Het is meer dan 2,5 jaar 
geleden dat ik de laatste nieuwsbrief gestuurd hebt. Vooral het laatste jaar ben ik door een 
aantal van jullie benaderd met de vraag of de projecten nog lopen. Er is dus duidelijk een 
interesse om deze projecten te blijven sponsoren. De projecten lopen goed en in deze 
Nieuwsbrief wil ik jullie weer op de hoogte brengen. Er is veel gebeurd de afgelopen 3 jaar. 
 
Allereerst, en de meesten van jullie weten hiervan, is een van de oprichters Caren van 
Egten, 4 augustus 2010 overleden. Caren benaderde mij in het voorjaar van 2008 met de 
vraag hoe ik mijn studenten in Kenya sponserde. Ik heb haar toen verteld over een aantal 
studenten die ik de laatste 10-15 jaar heb gesponsord via een Filippijnse lerares, Jocelyn 
Pecto, die ik op een van mijn reizen ontmoet had. Caren en ik hebben Jocelyn toen 
benaderd en zij reageerde enthousiast en in no time hebben we met de hulp van de man van 
Caren, Ruud Keulen, de Stichting Kids to School gestart. (zie de vorige Nieuwsbrief 2009). 
Sinds die tijd is er veel gebeurd. 
In juli 2009 werd bij Caren leverkanker ontdekt. Met een inzet die Caren eigen is heeft ze 
zich gestort op haar genezing en heeft ze samen met Ruud een moeilijk maar waardevol jaar 
gehad. Ik herinner me een enthousiaste en energieke Caren in februari 2010 toe we samen 
voorbereidingen troffen voor de reis van Caren en Ruud naar Nairobi om Sr. Milaluna, onze 
contactpersoon in Nairobi, en de kinderen te bezoeken. Beiden hebben ze een hele goed tijd 
daar gehad en hun bezoek is door kinderen en de contactpersoon erg gewaardeerd. Helaas 
heeft haar energie en therapie Caren niet kunnen redden en begin augustus 2010 is ze 
overleden. Met het overleden van Caren verliezen we een enthousiast en stimulerend 
persoon. Maar we gaan door en gelukkig heeft Ruud zich bereid verklaard voorlopig haar rol 
over te nemen.  
 
Bezoek van Caren en Ruud aan Nairobi, februari 2010 
 

  ..                 
 
 
 

 
De betrokkenheid van de studenten bij het overlijden van Caren was groot. Dat is ondermeer 
tot uitdrukking gekomen door de mis die ter ere van haar opgedragen is in augustus 2010 en 
de bijeenkomst die ter ere van haar verjaardag in oktober 2011 gehouden is. Bij de laatste 
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bijeenkomst was Ruud aanwezig. Voortaan zal Caren herdacht worden in Nairobi op de 
eerste zondag van augustus. 
 
We zijn nu ruim 2 jaar verder en Jacqueline (onderwijzeres), Benadetta (social community 
worker), Agnes (lerares) en Nicholaus (automonteur) zijn afgestudeerd. Drie van hen hebben 
een baan en Agnes heeft in april een baby gekregen en hoopt na haar zwangerschapsverlof 
ook een baan te vinden. De verwachting is positief omdat over het algemeen Massai 
leraressen gemakkelijk een baan vinden vooral in hun eigen regio.  
 
Het afstuderen van deze eerste studenten betekent ook dat we nieuwe jonge studenten in 
ons programma hebben opgenomen. Op dit moment zijn er naast de 3 studenten uit 
Loitokitok, 5 nieuwe studenten uit Raruowa, Homa Bay, de omgeving van het Victoria meer, 
die gesponsord worden door de Stichting Kids to School. Verder wordt er op dit moment een 
student uit de Filippijnen gesponsord en 2 studenten (ex straatjongens uit the Baobab Home) 
uit Tanzania.  
Voor deze studenten hadden we 3 vaste sponsoren. Recent hebben we 1 nieuwe sponsor in 
onze team kunnen opnemen. De bedoeling is zoals ik al eerder geschreven heb dat een 
student zo mogelijk door een persoon gesponsord wordt. De bijdragen van het grote aantal 
donateurs komt vnl. ten goede aan the Baobab Home. Hierover later meer. 
 
In februari 2012 ben ik naar Kenya en Tanzania geweest en heb ik alle studenten en de 
scholen waar ze nu zitten bezocht. Een hele positieve ervaring voor mij en de studenten. Zie 
de foto’s. 
 

             
 
 
 
 
Deze groep jonge scholieren zitten allemaal in form 3 of 4. In Kenia loopt de middelbare 
school tot form 4. Afhankelijk van het niveau kunnen de scholieren daarna een opleiding 
kiezen varierend van een beroepsopleiding tot een universitaire opleiding. De komende jaren 
zal in overleg met de scholieren, de vertegenwoordigers van de scholen, onze 
contactpersoon in Kenia en Kids to School gezocht worden naar een geschikte opleiding 
voor alle scholieren. 
 
 

 

Project Terri: The Baobab home 
 
The Baobab Home loopt geweldig. Zoals ik net al geschreven heb, heb ik dit 

tehuis in februari bezocht. Een Amerikaanse donateur heeft ervoor gezorgd dat the Baobab 
Home nu de beschikking heeft over een stuk grond waarop een boerderij ontwikkeld zal 
worden. Sinds januari 2012 is de verhuizing compleet en wonen naast het gezin van Caito en 
Terri, 7 weeskinderen en 2 ex-straatjongens op het terrein. Daarnaast zijn er vaak 
vrijwilligers aanwezig. Er wordt nog volop gebouwd onder andere aan een huis voor Terri, 

Van l naar r: Lillian, Levis, Ester, Mary en 
Mourine (scholieren uit Raruowa West Kenya) 
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Caito en hun kinderen Justis en Nadya, aan een school, aan een biogastank voor de eigen 
gasvoorziening en aan een gastenverblijf voor vrijwilligers.  
 

                                                                                 
 
De boerderij 
 

        
 
 
Het kindertehuis: 

                                                      
 
De ex-straatjongens: Zes ex-straatjongens hebben in 2010 de middelbare school 
afgesloten t/m form 4 afgesloten. In tegenstelling tot Kenia moeten de scholieren die een 
universitaire opleiding willen volgen eerst in 2 jaar form 5 en 6 volgen. De anderen kunnen 
meteen een beroepsopleiding volgen. Twee van de 6 volgen nu de laatste 2 jaar van het 
VWO, een volgt de opleiding voor journalist, een voor onderwijzer, een voor maatschappelijk 
werker en een werkt op de boerderij.  
 

     
 
Ook al worden de jongens gesponsord extra geld is nodig voor o.a. bezoek aan familie, eten, 
drinken en wonen tijdens hun vakanties in The Baobab Home in Bagamoyo, tandarts, arts 
etc. 

Het kindertehuis wordt bewoond 
door 7 kinderen, Drie dragen 
sinds hun geboorte het HIV 
virus. De kinderen varieren in 
leeftijd van 1 tot 9.jr.  
 
Linkerfoto van l naar r: Laura, 
Octa (zoon van mama Grace), 
Omi, Faiza, Shabina, Hadija, 
Mama Grace, Kenneth, Adamu 
(achter) 

Caito, Terri en hun kinderen Justus (7 jaar) 
en Nadya (2 jaar)  

Gabriele, ex-straatjongen, nu  
werkzaam op de boerderij 

Kenneth (links) zit nu in form 6 en 
Bernard (rechts), volgt de opleiding tot 
journalist. Beiden worden gesponsord 
door de Stichting Kids to School. 

Impressies van the Baobab 
Home, februari 2012 
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Het ontbijtprogramma is nu  gekoppeld aan het HIV medicijnproject dat loopt via het 
ziekenhuis in Bagamoyo. Volwassenen en kinderen halen op het ziekenhuis hun medicijnen. 
Het ontbijtprogramma geeft ontbijt aan alle HIV patiënten. 
 
Allerlei projecten in Bagamoyo: The Baobab home helpt mensen in Bagamoyo die dat 
nodig hebben bijv schoolgeld voor kinderen die thuis wonen maar waarbij de ouders geen 
geld hebben om het schoolgeld (Schoolgeld is € 80 per half jaar), hulp en of medicijnen bij 
ziekte, hulp bij een nieuwe woning etc ect,  
 
Veel informatie The Baobab home is lezen en te zien op de website van the Baobab Home: 
www.Tzkids.org 
 
Asanta Sana. 
Ik dank jullie allemaal voor jullie hulp aan deze projecten. Mochten jullie een of beide 
projecten opnieuw willen steunen dan kan dat natuurlijk. Beide projecten kunnen alleen 
blijven lopen met voortdurende hulp.  
 
De afgelopen jaren zijn een aantal acties gehouden waarbij extra geld verzameld is. 
Tijdens de ziekte van Caren hebben vrienden en collega’s een bedrag van ruim € 2.000 
bijeengebracht, hiervan zijn computers voor de studenten aangeschaft. Deze computers 
zullen nu gedoneerd worden aan de middelbare school in Raruowa. Caren heeft bij haar 
afscheidsdienst een donatie gevraagd voor de Stichting Kids to School. Deze heeft ruim € 
4.000 opgebracht. 
De oud-collega’s van Caren aan de Vrije Universiteit hebben afgezien van een kerst pakket 
en daarna is een bedrag van  1.000 euro overgemaakt aan Kids to School. In Delden heeft 
de oud papier ophaalgroep € 1000 gedoneerd aan The Baobab Home. Mijn afscheidsfeest 
van het werk heeft een bedrag van € 750 opgeleverd. Met hulp van de buurkinderen heeft de 
koninginnendag in Utrecht € 250 opgeleverd. 
Allemaal hartelijk dank 
 

Voor beide projecten geldt dat ze via de Stichting Kids to School kunnen lopen.  

Het bankrekeningnummer (Triodosbank) van deze stichting is 78.68.39.104 t.n.v. Stchting 
Kids to School in Tull en ’t Waal. De stichting heeft een ANBI status. Giften aan deze 
Stichting gedoneerd kunnen daarom afgetrokken worden van de belasting. Vermeld duidelijk 
welk project je wilt sponsoren. Voor de duidelijkheid nog even het volgende; Voor het project 
Terry zijn alle bijdragen van harte welkom. Voor het scholingsproject binnen Kids to School 
geldt als voorwaarde dat de sponsoring voor een jongen of meisje geldt en meestal 
gedurende een langere periode. Het project van Terri kan ook direct via de website van de 
Baobab home gesteund worden.  
 
Veel groeten, 

 
Namens het bestuur van Kids to School, Ans  

 
Voor verder informatie: ans.groener@planet.nl of tel 030-2718099 

http://www.tzkids.org/
mailto:ans.groener@planet.nl

