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Als je één vinger geef t... 
Afgelopen week heeft Fenneke een brief gekregen waar 
we smakelijk om hebben gelachen. Ondanks dat bekend 
is dat mensen in veel Afrikaanse landen best gewend 
zijn om te vragen als ze iets nodig hebben, ging dit toch 
wel wat ver. Vertaald vanuit het Engels: “Ons huis is niet 
zo comfortabel, zou u een nieuw huis voor ons willen 
kopen. En dan ook gelijk graag twee bedden en 
beddengoed”.

Gelukkig kan Fenneke goed onderscheid maken in de 
hulpvragen. En laten we wel wezen, niet geschoten is 
altijd mis!

Nieuwsbrief
Afgelopen bestuursvergadering kwamen wij als bestuur 
tot het besef dat het belangrijk is om onze sponsoren 
goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van 
Stichting EBOO in Kenia. Daarom hebben wij besloten 
om elke maand een update te sturen in een korte 
nieuwsbrief. Bij deze de eerste versie! 

Brand in Kibera
Na een lange dag werken loop ik vrolijk naar huis toe. 
Het was heerlijk weer vandaag, de zon scheen en we 
hebben geen regen gehad. Ik ga een rustige avond met 
mijn gezin tegemoet!
Terwijl ik dichter bij huis kom valt mij de rook op die 
uit mijn wijk komt. Verdraaid, denk ik, er is alweer een 
brand uitgebroken. Dit is al de derde keer in het 
afgelopen half jaar. Als er maar niemand gewond is en 
de schade maar meevalt.

Hoe dichter ik bij huis kom hoe duidelijker de rook wordt. 
Ik begin me nu toch wel ongerust te maken. Wat nou als 
het bij ons in de buurt is, wat nou als we weer rook-
schade hebben zoals de vorige keer. Ik merk dat ik 
steeds iets sneller ga lopen, dat mijn hart steeds iets 
harder begint te kloppen en dat mijn angst steeds iets 
groter wordt.

Als ik onze straat in ren zie ik dat ons huis helemaal 
afgebrand is, maar waar is mijn vrouw? Waar zijn mijn 
vier jonge kinderen? Is er wat met ze gebeurd? Zijn ze 
wel op tijd het huis uit gekomen? Zijn ze gezond? 
Mijn hart gaat nu helemaal tekeer, ik merk dat ik 
wanhopig word en dat ik mijn kinderen aan het roepen 
ben. Dan komen mijn vrouw en vier kinderen uit een 
huis aan de overkant van de straat gerend, ze hoorden 
me roepen. Wat ben ik blij wanneer ik ze zie. Ik ben het 
afgebrande huis op dat moment even vergeten.

Wat je hierboven leest is een verzonnen verhaal, maar 
afgelopen weken is er daadwerkelijk brand geweest in 
Kibera. Zeven gezinnen zijn hun huis kwijtgeraakt, al 
hun spullen, hun foto’s, favoriete kleding, alles waar ze 
zo zuinig op waren. Alles zijn ze kwijt!
Op het moment dat dit gebeurt helpen alle 
buurtbewoners de spullen uit de brandende huizen te 
redden zodat de mensen niet alles kwijt zijn. 
Dit verzamelen ze op straat maar helaas komen hier ook 
mensen met minder goede bedoelingen op af die spullen 
meenemen.

Op de site www.ebooprojectkenya.waarbenjij.nu heeft 
Fenneke hier iets over geschreven en vrij snel daarna 
zijn er twee donateurs geweest die samen €1.500,- 
hebben gegeven. Wat hebben we daar veel voor deze 
zeven gezinnen voor kunnen doen. Ze hebben allemaal 
nieuwe kleding gekregen, nieuwe schoenen en laarzen, 
dekens, lekkere warme truien maar ook matrassen, 
kookgerei en allerlei huishoudelijke spullen. 
Wat zijn we, samen met deze gezinnen, de gulle 
donateurs dankbaar dat ze op deze manier zo’n steun 
kunnen zijn voor deze mensen. Mensen die al weinig 
hebben en zelfs dat kwijt raken!

Bedankt  voor uw steun! 

“Act ion wi thout  vision is only passing t ime, vision wi thout  act ion is 
merely day dreaming, but  vision wi th act ion can change the world.”

- Nelson Mandela

Vision wi th act ion
In 2010 kwam Fenneke in Kibera en zag de armoede die 
de kinderen ervan weerhield om een goede toekomst 
op te bouwen. Ze kwam, zag en voegde daad bij haar 
woord en startte het project EBOO om voor de kinderen 
schoolgeld, schoolspullen, uniformen en schoenen te 
kopen. Vanuit haar visie op deze problematiek is 
Stichting EBOO in Kenia opgericht om te werken aan de 
toekomst van deze kansarme kinderen. 

Kijkt ip van de maand
De tip van de maand is de documentaire Living on One 
Dollar. Deze documentaire gaat over een reis van vier 
vrienden. Ze kiezen ervoor om twee maanden lang te 
leven van één dollar per dag op het platteland van 
Guatemala. Ze strijden tegen honger, parasieten en 
extreme financiële stress terwijl ze proberen te 
overleven.  

Deze documentaire laat goed zien wat het betekent om 
te leven zoals zoveel van de armste mensen leven. De 
situatie die in deze documentaire geschetst wordt is bijna 
één op één gelijk aan de situatie in Kibera. 
De documentaire is te zien op Netflix maar ook te koop 
via http://livingonone.org/livingonone/film/
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