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Verhuisbericht
Tot ieders verrassing gaan Wim en Fenneke voor een 
periode van twee jaar verhuizen naar Rwanda. Zowel 
Wim als Fenneke zijn hier, tot hun eigen verbazing, erg 
enthousiast over! Net buiten de hoofdstad Kigali wordt 
een nieuw vliegveld gebouwd en Wim is gevraagd om 
hier als de resident engineer te gaan werken. Gelukkig 
is Rwanda maar een uur vliegen vanuit Nairobi waardoor 
Fenneke zo vaak als nodig heen en weer kan vliegen 
om EBOO-zaken te regelen.

Bedankt  voor uw steun! 

Het  reisverhaal van Jeroen
Afgelopen november ben ik (Jeroen, voorzitter van de 
stichting) een week in Kenia geweest met als doel de 
mensen te ontmoeten die zich daar bezig houden met 
het project. Wat waren het goede 
ontmoetingen en wat een fijne groep mensen heeft 
Fenneke hier om EBOO heen gezet!

Mede door het vertrek van Fenneke en Wim naar 
Rwanda, vind ik het goed om aan jullie de mensen voor 
te stellen die in Kenia actief zijn voor EBOO:

Degenen die Fenneke veel helpen zijn Nicholas, 
Madeline en Geoffrey. Nicholas is een hele vriendelijke, 
lieve en ook kordate man. Een grote hulp voor Fenneke. 
Hij helpt haar bij alles wat zij in de uitvoering doet. Hij 
weet goed hoe Fenneke dit ziet en kan deze visie 
uitdragen en uitvoeren. Hij is vriendelijk maar ook erg 
duidelijk naar de kinderen en hun ouders. Hij stimuleert 
ze om hard te werken en het niet zomaar voor lief te 
nemen.

Madeline haar man heeft een goeie baan als accountant 
en ze hebben het dan ook financieel altijd goed gehad. 
Madeline heeft jaren lang, net als haar man, gewerkt 
voor een Nederlandse hulporganisatie. Hierdoor weet 
ze goed hoe Nederlanders zijn. Je merkt goed dat dat 
ze echt van aanpakken weet en niet zo timide is als 
veel mensen in Kenia. Madeline kan goed de leiding 
nemen over wat hier gebeurt wanneer Wim en Fenneke 
in Rwanda wonen. Geoffrey is wat stiller en meer op de 
achtergrond. Je merkt echter dat hij nadenkt over wat 
goed werkt en waarom dat goed zou werken. Het is ook 
echt een zakenman en ziet veel kansen. Hij heeft ook 
een goeie job en is daarnaast erg betrokken geraakt bij 
EBOO. Hij kan goed opschieten met Nicolas en zij 
kunnen goed met elkaar samenwerken.

Het contact met Nicolas, Geoffrey en Madelin zal ik 
vanuit Nederland actief onderhouden. Dit bevordert de 
voortgang van het project, maar geeft ons ook de 
mogelijkheid om de dit te communiceren naar iedereen 
die in Nederland betrokken is bij EBOO. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat EBOO in goede handen is, ook als 
Fenneke op afstand is en in Rwanda woont.
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Kijkt ip: Dusty in Dreams
“Maak het onmogelijke mogelijk: volg je droom!”

Een echte aanrader is de documentaire “Dusty in 
dreams”. Een verhaal van Eriss Khajira (27, Kenia, Nai-
robi) over Dandora, de grootste vuilnisbelt van Nairobi 
(Kenia). Het was haar droom om een film te maken over 
het leven op de vuilnisbelt waar zij zelf is opgegroeid. 
Zij toont de problemen, kracht en dromen van haar 
buren die op een vuilnisbelt wonen. Een verhaal waarin 
Eriss laat zien hoe ver zij kon komen met haar doorzet-
tingsvermogen, maar tegelijkertijd ook een verhaal over 
hoop, vriendschap, verraad en wanhoop. Klik op deze 
nieuwsbrief om naar de documentaire te gaan. 

Fijne jaarwisseling!!
Dankzij uw betrokkenheid hebben wij veel voor elkaar 
gekregen. 
In 2017 heeft Stichting EBOO in Kenia de schoolkosten 
betaald voor:

ü 12 kinderen op de kleuterschool;
ü 109 kinderen op de basisschool;
ü 44 kinderen op de middelbare school;
ü 5 studenten aan de universiteit, waarvan 
 3 studenten hun studie dit jaar hebben afgerond.

Namens alle kinderen in het project en het bestuur van 
EBOO in Kenia hartelijk dank voor uw steun in 2017.
Wij wensen u een fijne jaarwisseling en een mooi 2018 
vol liefde!

Jeroen met Wim, Fenneke, Nicholas, Geoffrey en Madeline

Fenneke vertelt de kinderen dat ze naar Rwanda gaat


