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Nieuwe voorzi t ter
Sinds december is Jeroen van der Wal de nieuwe 
voorzitter van het bestuur van EBOO. Daar zijn wij 
onzettend blij mee omdat we denken dat Jeroen een 
mooie bijdrage kan leveren. Jeroen, van harte 
welkom en we hopen op een fijne en langdurige 
samenwerking die zijn vruchten afwerpt voor EBOO. 

Hi, ik ben Jeroen van der Wal. 
Omdat ik sinds kort de nieuwe voorzitter ben van de 
stichting Eboo in Kenia is mij gevraagd mij even kort 
voor te stellen. 
Ik ben getrouwd met Jacorine en zoon van Henk en 
Corrie (zusje van Fenneke). Ik werk met veel plezier 
in de IT. Ik vind het erg leuk hier in mijn vrije tijd 
ook mee bezig te zijn. Verder vind ik het heerlijk om 
gitaar te spelen, te wandelen en elke week ben ik 
op de squashbaan te vinden. Verder geniet ik er ook 
van om te koken. Dit moet ook elke dag dus dat komt 
heel goed uit. 

Een tijdje geleden werd ik door Gea gevraagd of  ik 
erover na wilde denken of  ik voorzitter wilde worden 
van de stichting Eboo in Kenia. Die week heb ik er 
veel over nagedacht. Veel met mensen over gepraat. 
Ook een bevriende ervaringsdeskundige gevraagd 
naar zijn mening en ik heb er die week voor gebe-
den. Aan het eind van de week was het mij duidelijk 
dat ik dit wel wilde doen. 

Ik zal ook wat vertellen over de reden waarom ik dit 
wil doen. De laatste jaren merk ik dat onrecht mij 
erg aan het hart gaat. Of  het nu gaat om de voedsel 
verdeling, dierenwelzijn, misstanden in de kleding-
branche, overal om ons heen zien we veel onrecht. 
En dat raakt me. De belangrijkste reden hiervoor is 
dat ik geloof  dat de wereld genoeg heeft om 
allemaal goed van te leven, echter dat we het heel 
slecht verdelen. Dit vind ik erg oneerlijk, en zorgt 
ervoor dat ik hier ook niet zomaar stil bij kan blijven 
zitten. Hier moeten we voor in actie komen.

Een van de plekken die deze actie echt verdienen 
is Kibera. Vorig jaar ben ik samen met Jacorine in 
Kenia geweest en hebben we zelf  mogen horen, 
ruiken, voelen, hoe het er daar aan toe gaat. Ik vind 
het heel bijzonder wat Fenneke daar voor elkaar 
krijgt en hoe ze aan de basis iets probeert te 
veranderen (verander de toekomst van de 
kinderen en hun leven veranderd). Hier wil ik graag 
aan bijdragen. Dit doe ik op dit moment al op het 
technische vlak maar zal ik ook voortzetten als 
voorzitter van de stichting. 

Ik vind het heel bijzonder om iedere keer weer te 
merken dat zoveel mensen de stichting een warm 
hart toedragen en zou jullie graag een keer spreken 
op een van de volgende Eboo vriendendagen!
In een gedicht van Douwe Schaaf  wordt het zo mooi 
verwoord:

Draag bij.
Misschien in geld.
Misschien in tijd.
Of  met je stem.
Door te delen, te bidden, te vieren

totdat iedereen genoeg heeft,
vrede kent en vreugde vindt.

Jeroen van der Wal

Nieuws
Leuk dat u de nieuwsbrief  van Stichting EBOO in 
Kenia leest. 
In de vorige nieuwsbrief  schreven we: “Ons nieuwe 
doel is om eind 2015 de teller op 100 te krijgen”. 
Inmiddels zijn er 113 kinderen met een vaste 
sponsor. Geweldig! 
Het gaat dan ook erg goed met de Stichting. Er zijn 
zo veel mensen bij betrokken en we krijgen 
regelmatig mooie giften binnen. Hierdoor was het 
mogelijk om voor alle gezinnen in het EBOO project 
een kerstpakket te maken. U leest hier verderop 
meer over. 
Ook heten we in deze nieuwsbrief  Jeroen van der 
Wal een hartelijk welkom. Per december is hij de 
nieuwe voorzitter van het bestuur. Hij stelt zich 
hiernaast aan u voor. 

Veel leesplezier en fijne feestdagen gewenst! 

Kerstpakket ten
Zoals in het beleidsplan staat beschreven kan extra 
geld worden ingezet voor hulp ten behoeve van 
gezinnen in en buiten het EBOO project. Omdat we 
een goed financieel jaar achter de rug hebben is 
besloten om voor elk kind een kerstpakket samen te 
stellen. 
Het kerstpakket voor de kinderen zit in een nieuwe 
rugtas en bestaat uit: een handdoek, 
tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, kam, 
maandverband voor de meisje, deodorant en een 
leesboekje voor de kleintjes. Daarnaast hebben alle 
kinderen nieuwe sportschoenen en kleren 
gekregen. Fenneke kreeg dagelijks gezinnen over 
de vloer die hun kerstpakket kwamen ophalen. 
Bovendien is het schoolgeld voor het eerste termijn 
voor veel kinderen al weer betaald. Een drukke 
periode voor Fenneke dus! 

Bedankbrief
Onderstaand briefje kreeg Fenneke van een vader:

Good evening mrs. fenneke,
I am Livingston, parent  to Anne, Susan, Henry and Sarah. 
I’m so gratefull of  the books, shoes, bags, towels among others 
that  you gave my children. I’m short  of  words to express my 
thanks. Thank you and may the Lord bless you. 

EBOO Gi f tshops 
Zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten zijn 
er twee EBOO Giftshop waar u prachtige Keniaanse 
producten kunt kopen. 
De giftshop in Assen gaat vanaf  nu ook alleen op 
aanvraag open. 
Nog even de gegevens op een rijtje:

Giftshop Assen
de Wouden 161
9405 HG Assen

Contactgegevens:
Peter en Ginie Timmerman 
Tel.nr. 0592-355888

Giftshop Groningen
Marjoleinstraat 33
9731 DC Groningen

Contactgegevens:
Jansje Kruisinga 
Tel.nr. 050-5420035 

EBOO Vriendendag
Zet het alvast in uw agenda! 
Zaterdag 18 juni 2016 organiseren we weer een 
EBOO vriendendag voor iedereen die EBOO steunt, 
op wat voor manier dan ook. Op deze dag heeft u 
ook de gelegenheid om Wim en Fenneke te 
ontmoeten.  
Het vindt plaats aan de U.T. Delfiaweg 3 in 
Hoogkerk. Meer informatie volgt nog in een speciale 
uitnodiging. 

Gi f t  ui tgelicht  
In september is er voor EBOO gecollecteerd in de 
Oosterkerk in Groningen. Tijdens de collecte kon 
men kijken naar een powerpoint met informatie over 
het project. Het kan geen toeval zijn dat de zending-
commissie van de kerk op dat moment opzoek was 
naar een goed doel. Een aantal leden van de 
zendingscommissie (zij beheren een erfenis voor 
zendingswerk) zagen de powerpoint en samen 
besloten ze dat dat een mooi doel zou zijn. De week 
daarop werd er al contact opgenomen met Fenneke 
met de vraag waar ze financiele hulp bij kon 
gebruiken. 

Fenneke schreef:
De Stichting is op dit moment inkopen aan het doen 
voor een kerstpakket voor elk kind. Het geld voor de 
kerstpakketten heeft de Stichting al bij elkaar.
Maar wat we graag nog zouden willen is: 
 
Het bovenstaande in een nieuwe schooltas verpak-
ken, maar dat geld hebben we niet.
 
Dit komt neer op 160 x € 16,50                   = €2.640,00
 
Maar wat we ook nog graag zouden willen is:
 
Tevens een paar sportschoenen.
Dit komt neer op 160 x € 15,00                  = € 2.400,00
Laarzen voor het regenseizoen wat
voor de deur staat.
Dit komt neer op 160 x € 10,00                  = € 1.600,00
Een kerstpakket voor 50 gezinnen.
Dit komt neer op 50 x € 30,00                     = € 1.500,00
                                                                                      
Totaal een bedrag van                                  = € 8.140,00

Op deze manier wilde Fenneke de zendings-
commissie een keuze geven uit één of  meerdere 
kostenposten. 
Echter kregen we al snel antwoord dat ze ons op alle 
fronten zouden steunen en dat er €8140,- zou 
worden overgemaakt. U snapt wel; als bestuur 
gingen wij even helemaal uit ons dak! 
Vanwege het vele werk wat betreft uitdelen van de 
schooltassen, schoolschoenen, sportschoenen, 
schoolboeken en kleding, en bovendien het betalen 
van de schoolfees voor de eerste termijn van 2016, 
worden de laarzen en voedselpakketten met de 
Pasen uitgedeeld.

Agnes, Sharon, Vincent en Samuel met hun kerstpakkettas en in 
nieuwe kleding. 

Nog meer blijde gezichtjes. 

Volgt  u ons al op Facebook? 
www.facebook.com/StichtingEbooInKenia

Brei act ie 
We breien een einde aan de brei actie! De brei actie 
is zo’n ongelofelijk succes dat er inmiddels al meer 
dan 300 truien gebreid zijn en er nog vele gebreid 
worden. 
Met iedere trui die nog in de maak is zijn we 
uiteraard heel blij maar we willen vragen om niet 
meer aan een nieuwe trui te beginnen voor EBOO. 
Logistiek gezien is het op den duur niet meer haal-
baar om alle truien in Nairobi te krijgen. 
Iedereen die gebreid heeft of  nog bezig is: onwijs 
BEDANKT voor jullie inzet!

Kind aan het  woord 
Fenneke kreeg onderstaande brief  en tekening naar 
aanleiding van de kerstpakketten. 

P OP-UP store 
Kent u het concept van een POP-UP store? Een 
tijdelijke winkel die net zo snel weer verdwijnt als 
verschijnt. Dit is tegenwoordig echt een trend en 
zo had EBOO onlangs ook een tijdelijk winkeltje. U 
leest hieronder het verhaal van Sharon. 

Op 31 oktober heb ik een EBOO verkoopdag bij mij 
thuis gehouden. In september ben ik 2 weken bij 
Fenneke en Wim op bezoek geweest om te helpen bij 
het EBOO project. Ik heb toen veel Keniaanse 
spulletjes mee genomen om thuis te verkopen. Ik 
had een flyer gemaakt en die rond gestuurd in mijn 
familie-, vrienden- en kennissenkring en op 
Facebook gezet. Mijn huiskamer had ik 
omgetoverd in Keniaanse sferen met mooie doeken 
en alle verkoopspulletjes. Daarnaast had ik 
verschillende Keniaanse hapjes gemaakt, was er 
een diashow met foto’s van mijn reis te zien en 
draaide ik de film van het EBOO project. In totaal 
heb ik voor meer dan €500 verkocht! Echt geweldig! 
Ik ben nog een verkoopdag aan het organiseren 
want nog steeds kopen mensen spulletjes bij mij 
want ik heb alles nog in huis staan. 
Daarnaast worden er spulletjes verkocht in het 
winkeltje bij mijn moeder op haar werk. Zij werkt in 
dienstencentrum De Prinsenhof  in Gouda. Dat loopt 
erg goed. Het zijn maar kleine bedragen maar alle 
beetjes helpen en iedereen die het verhaal er achter 
hoort is meteen enthousiast! 

Lijkt het u ook leuk om uw huis voor 1 dag om te 
toveren tot EBOO winkeltje? Neem contact met ons 
op! We helpen u daar graag bij. 

Bij Sharon thuis. Een tafel vol kleurrijke Keniaanse spulletjes. 

Mooie kerstfiguren gemaakt van bananenblad. 


