
 
                Utrecht, september 2011 
 
 
Lieve familie en vrienden,  
 
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 jaar geleden 
dat ik de laatste nieuwsbrief gestuurd hebt. Vooral het laaste jaar ben ik door een aantal van 
jullie benaderd met de vraag of de projecten nog lopen. Ze lopen inderdaad nog en in deze 
Nieuwsbrief wil ik jullie weer op de hoogte brengen. Er is veel gebeurt de afgelopen 2 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 2009 met de 
vraag hoe ik mijn studenten in Kenya sponserde. Ik heb haar toen vertelt over een aantal 
studenten die ik de laatste 1015 jaar heb gesponsort 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. Sinds die tijd is er gebeurd.  
In juli 2009 werd  bij Caren leverkanker ontdekt, met een inzet die Caren eigen heeft ze zich 
gestort op de therapie en heeft ze samen met Ruud een moeilijk maar waardevol jaar gehad.   
Ik herinner me een enthousiaste en enerieke Caren in februari 2010 toe we samen 
cadeautjes kochten voor de jonge mensen die toe in ons project zaten. Caren en Ruud zijn in 
het voorjaar van 2010 naar Nairobi geweest om de Sr. Milaluna, onze contactpersoon in 
Nairobi en de kinderen te bezoeken. Beiden hebben ze een hele goed tijd daar gehad.  , 

 
 



 
 
De positieve inbreng van de jongelijk heben Caren en Ruw 

 We zijn nu 1, 5 jaar verder en 2 van onze studenten Nicholas )auto monteur en Agnes, 

onderwijzerees zijn afgestudeerd en hebben een baan. Helaas is ook een van onze studenten 

uit het project gestuurd  

 

 
 
Project Terri: The Baobab home 
 
Dit project blijft lopen.  
Op dit moment zitten er 8 kinderen in het Baobab 
home. Dit is wat Terry recent in een mail schreef:  
In the home now we have 8 children. The three 
little ones are all great, no HIV and doing well. 
There’s a 5 year old who is mentally and 
physically delayed. She has HIV and had TB and 
is very small.  Mdoe and Bariki are our pre-teens. 
They are 9 and 12 year old boys, both with HIV. 
Mdoe is doing well in private school. Bariki is not 
doing well academically but we are working now 
on his health issues first. He just started HIV 
treatment. Then there’s Debora. She is a 16 year old former prostitute with a new baby. She 
is an orphan and has been on the street a long time. Her baby daughter is doing very well. 
Health wise Debora is now ok. We got her some good treatment at the Dutch hospital, but 
her behavior is difficult. We are trying to locate her family and hoping that Tina, the former 
housekeeper who lives in Iringa, can help us as they are from the same region 
 
Impressie van het bezoek van Terry, Caito en Justis aan Utrecht 
 



 
 
 
Dankzij een gift van een Amerikaanse sponsor is The Baobab home in het bezit van een stuk 
grond. De bedoeling is hier een nieuw kindertehuis te bouwen en een boerderij te starten 
waardoor The Baobab home voor zijn eigen voedselvooziening kan zorgen 
In samenwerking met het bestuur van de Baobab home en Elke Cole, een architect die 
betrokken is bij het huizenproject in Bagamoyo, is een plan gemaakt om in Bagamoyo een 
centrum op te zetten waar verschillende activiteiten kunnen en plaatsvinden. Ik raad jullie 
aan voor informatie en foto’s op de website ( www.tzkids.org ) te kijken. Interessant in dit 
kader is ook de website: www.earthrisingfoundation.org.  
De lopende projecten:  
Het ontbijtprogramma is tegenwoordig gekoppeld aan Kisiuiana lagere school in de armste 
wijk van Bagamoyo. Door deze koppeling krijgen meer kinderen een maaltijd en hoeft er niet 
betaald te worden voor een aparte locatie.  
De ex-straatjongens vragen voortdurend sponsorgeld voor hun opleiding en de Voor een 
aantal moest het afgelopen jaar moet een betere middelbare school gezocht worden. Dat 
kost extra geld. Naast de opleiding probeert Terri ook de familieleden van de ex-
straatjongens op te sporen zodat er weer contact mogelijk is. Topper van 2008 was dat 
Emmanuel na 18 jaar zijn vader terug zag. Ook al worden de jongens gesponsord extra geld 
is nodig voor o.a. de tandarts, bezoek aan familie, eten, drinken en wonen tijdens hun 
vakanties in The Baobab Home in Bagamoyo. 
 
Door het jaar heen wordt schoolgeld betaald voor kinderen die thuis wonen bij hun ouders of 
familie in Bagamoyo maar die geen geld hebben om het schoolgeld voor de lagere school te 
kunnen betalen. The Baobab home helpt in dergelijke gevallen waar mogelijk. Schoolgeld is 
80 Euro/ half jaar.  
 
Het huizenproject: Het 4e huis is bijna klaar. In dit geval is het huis gesponsord door een 
Zwitserse familie 
 
Onze bijdrage aan het project Terri is meestal niet geoormerkt voor een bepaald project. De 
meeste donoren geven geen speciaal doel op. Terry heeft daarom de vrijheid het geld te 
besteden waar het nodig is.   



Veel informatie The Baobab home is lezen en te zien op de website van the Baobab home: 
www.Tzkids.org 
 

Kids to School 
Het stoppen van het sponsoren van de Hannon Memorial Vocational Training Center, de 
vraag van Caren van Egten of ik kon intermediëren tussen het sponsoren van studenten en 
de suggestie van Marga Cordes om een stichting te starten zodat sponsorgelden als gift 
gekend kunnen worden, heeft er toe geleid dat ik samen met Caren van Egten en Ruud 

Keulen een stichting gestart ben: Kids to School. De stichting heeft een zgn ANBI status. 

Dit betekent dat giften aan deze stichting aftrekbaar van de belasting zijn. Het bestuur 
bestaat uit Caren van Egten, Ruud Keulen, Lucas Janssen, Gerda Buijsman en Ans 
Groener. Deze stichting heeft tot doel jonge mensen een kans te geven een goede 
beroepsopleiding te geven. De bedoeling is dat een persoon, familie of een groep vrienden 
de sponsoring van een student over een aantal jaren op zich neemt. Afhankelijk van de 
opleiding is hier tussen de 750 en 1500 euro per jaar voor nodig. Op dit moment worden er in 
onze stichting 8 jonge mensen, 7 Massaai vrouwen en 1 Luo man geholpen. Allen komen uit 
Kenya. Vijf van de 7 Massai vrouwen volgen een beroepsopleiding en 2 meisjes zitten nog 
op de middelbare school. De jonge man volgt een beroepsopleiding. Bij de keuze van deze 
jonge mensen was Sr. Jocelyn Pecto betrokken en 5 van de Massai vrouwen zaten op de 
Hannon Memorial Vocational Training Center. Het leek mij daarom terecht dat ik het geld dat 
over was in het “project Jocelyn” geboekt heb naar deze stichting. Omdat Jocelyn Pecto 
teruggegaan is naar de Fillipijnen hebben we, via Jocelyn, een nieuwe contactpersoon in 
Kenya. Dit is opnieuw een Fillipijnse lerares Sr. Milaluna Arranchado. 
Kids to School vervangt dus het project Jocelyn. Voor het scholingsproject binnen Kids to 
School geldt wel als voorwaarde dat de sponsoring de totale scholingskosten voor een 
jongen of meisje geldt en meestal gedurende een langere periode. Als iemand van jullie 
hierin geïnteresseerd is neem dan contact op met mij zodat we kosten en termijn kunnen 
afspreken. Ik kan me goed voorstellen dat naast Sr. Milalumna Arranchado ook via Terry en 
Caito aanvragen kunnen komen om jonge mensen de mogelijkheid te geven een opleiding te 
volgen.  
 
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.  
  

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. 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, 

 
Ans  

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

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

