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Een bericht je ui t  Rwanda!
Op 2 april ontvingen we het volgende bericht van 
Fenneke en dat willen we graag met jullie delen:

Eindelijk een berichtje uit Kigali-Rwanda. We zijn hier 
sinds eind januari en hebben eerst ruim drie weken in 
een appartement gewoond. Toen eindelijk het bericht 
kwam dat de vrachtwagen met onze spullen bij de grens 
stond, en waarschijnlijk snel al in Kigali aan zou komen, 
waren we dan ook helemaal enthousiast. We hadden 
in november – toen ik met Wim mee ben gereisd naar 
Rwanda- al een mooi huis gevonden en dat konden we 
per 1 februari huren. Natuurlijk kwam de auto niet op 
zondag aan, maar pas op maandagmiddag. En dat was 
nog niet alles! Zo moesten we eerst wachten tot er een 
douaneambtenaar zou komen die toestemming zou 
geven om de zegels te verbreken en daarna kon het 
uitladen beginnen. Dat was om een uur of half vier. De 
twee douane ambtenaren stonden erbij te kijken maar 
hadden het al wel snel bekeken aangezien er alleen 
maar ‘oude troep’ uit de verhuiswagen kwam, niets waar 
ze eventueel nog importtaks op zouden kunnen heffen.

Inmiddels zijn we zes weken in ons huis en helemaal 
ingericht, en vanavond komen onze eerste gasten Ro-
kus en Janine die op een verlate huwelijksreis zijn. Tot 
zover heb ik het goed naar mijn zin in Rwanda. Ons huis 
is erg comfortabel met een mooi balkon boven met een 
schitterend uitzicht over Kigali.

Op maandag 16 april vlieg ik naar Kenia, om ouders en 
kinderen te ontmoeten en samen met Nicholas voor alle 
kinderen voor de tweede termijn schoolgeld te betalen. 
Op woensdag 25 april komt Wim ook naar Nairobi en 
dan vliegen we 29 april samen naar Nederland voor 
twee weken. Hieronder leest u het verslag over haar 
bezoek naar Kenia.

Bedankt  voor uw steun! 
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Art ikel: Jonge balletdansers in Kibera
De afgelopen anderhalf jaar was de fotograaf Frederik 
Lerneryd, woonachtig in Nairobi, op 25 
woensdagmiddagen in Kibera om de balletlessen van 
meisjes te volgen. Hij was aangetrokken tot dit verhaal 
door de contrasten. De mooi gekleurde balletpakjes ver-
sus het contrast van het donkere klaslokaal, maar ook 
de “upper-class sport” in de armoedige omstandigheden 
van Kibera. Lees het hele artikel door op de nieuwsbrief 
te klikken. 

Valery Auma, Teresa Atiano, Lavenda Orisa en Emily Adhiambo staan 
klaar aan het begin van de les. Bron: fotograaf Fredrik Lerneryd, 
National Geographic

Bezoek aan Kenia
Ondersteuning Kenia
Op 16 maart vloog Fenneke naar Nairobi om het team in 
Kenia te ondersteunen met betalen van het schoolgeld 
e.d. De eerste twee dagen was zij helaas ziek. Ondanks 
de ziekte heeft Fenneke daar goed werk kunnen doen. 

Teleurstelling
Het team ondervond ook teleurstelling. Mensen uit het 
project moeten schoolrapporten laten zien zodra deze 
rapporten binnen zijn. Dit gebeurde echter in een aantal 
gevallen niet. Het team vindt een dergelijke lakse hou-
ding moeilijk te rijmen met het harde werk van henzelf 
en van Fenneke die zelfs tijdens ziekte in het vliegtuig 
stapt en haar best doet om te helpen. Ouders of andere 
verzorgers die deze rapport-afspraken niet nakomen 
moeten de schoolkosten het volgend kwartaal zelf be-
talen. Het team denkt nu na over de vraag of de ouders 
of verzorgers op een later moment, bijvoorbeeld bij het 
alsnog tonen van een rapport, toch nog aanspraak ma-
ken op vergoeding van de schoolkosten voor het tweede 
termijn.

Oplichting
Het team waakt ook voor oplichters. Zo declareert 
iemand kosten voor onderwijs die hoger zijn dan dat van 
een leerling uit dezelfde klas op dezelfde school. Ver-
volgens probeert diegene het geld contant bij Eboo te 
krijgen omdat de school alleen contant zou accepteren. 
Dit is erg onwaarschijnlijk. Scholen krijgen doorgaans 
het geld liever via de bank. Het team onderzoekt mo-
menteel deze verdachte verzoeken. Mocht het team 
vaststellen dat men inderdaad tracht Eboo op te lichten 
dan zal het team deze mensen direct uit het programma 
zetten. Eboo voelt zich verantwoordelijk voor de ontvan-
gen donaties en wil dat dit geld dan ook echt alleen naar 
de goede doelen gaat. 

Maatwerk met school
Nicholas bracht Eboo in contact met een kind waarvan 
de vader overleed aan AIDS en de moeder ook ziek is. 
De school betaalt 50% van het schoolgeld voor deze 
jongen. Het team besloot dat Eboo dan de andere helft 
van dit schoolgeld betaalt zodat het kind naar school 
kan. Dit gaat om hulp voor 2 jaar. 

Opknappen school
Fenneke ontving net een e-mail van Pastor James. Hij 
vraagt financiële hulp voor het verder opbouwen van 
de school. De school bestaat op dit moment uit niet 
veel meer dan een (onveilig) krot. Pastor James vraagt 
geld voor vervangen van deuren, vervangen van ramen 
en verdere verstevigingen. Er is al een grote donatie 
geweest vanuit een andere groep dat goed is besteed. 
Doordat Eboo afgelopen jaren extra geld aan donaties 
ontving besluit het team hier ook een steentje in bij te 
dragen.

Een lintje
Een leven lang helpt Fenneke vrouwen en kinderen in 
nood. De laatste jaren door de stichting Eboo in Kenia. 
Hierom heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander 
Fenneke op 25 april 2018 benoemd tot ridder in de Orde 
van Oranje Nassau.

Verdriet ig nieuws
Helaas hebben we het verdrietige nieuws gekregen 
dat Gea (zus van Fenneke en bestuurslid van Stichting 
EBOO) kanker in haar lever heeft.

Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Er is lang 
onduidelijkheid geweest over de kanker maar vandaag 
vertelden de artsen dat het er erg slecht uit ziet en dat 
behandeling niet meer mogelijk is. Willen jullie aan haar 
denken?

Omdat de EBOO Vriendendag elk jaar plaats vindt bij 
Anjo en Gea thuis hebben we besloten de vriendendag 
voor nu uit te stellen. 


