
Nieuwsbrieven 2009 
In 2009 verschenen er nieuwsbrieven in de maanden: januari; februari, maart; april; mei; juli; 

september; november en december. 

 

Nieuwsbrief januari 2009 

 

Beste Rainbow4kids sympathisanten, 

Ik heb al vaker in mijn nieuwsbrieven vermeld dat ik de realisaties van Rainbow4kids heb kunnen 
verwezenlijken dankzij de steun van verschillende mensen. Het project is inderdaad gegroeid en ik 
wil graag de mensen, die de kern vormen van Rainbow4kids, aan jullie voorstellen.  

Zij zijn steeds bereid om antwoorden te geven op al jullie vragen. Aarzel niet om hen te 
contacteren. 

Pascale Perneel (pascale.perneel@skynet.be) 

Josette Francois (josettefra@hotmail.com) 

Trui Vermeersch (trui.vermeersch@hotmail.com) 

Hilde Decaluwé (hilde.decaluwe@telenet.be) 

Ik ben er vast van overtuigd dat we er samen iets “heel” moois kunnen van maken en daarom wil 
ik hen speciaal bedanken voor hun steun en inzet want zonder hen zou het me nooit gelukt zijn. 

Ga niet waar de weg je leidt 

MAAR 

Ga waar geen pad is en laat je eigen spoor achter 

Ralph Waldo Emerson 

Ik vertrek morgen terug naar Kenia en op de planning staan vooral de laatste voorbereidingen van 
ons sponsorprogramma.  

Het is de bedoeling dat de foto's van alle kinderen van de Heman school spoedig op de website 
komen. Zo krijgen jullie de kans om, via sponsoring, een Keniaans kindje een betere toekomst te 
geven, de voortzetting van het 'lunchprogramma' te verzekeren en/of financieel te helpen bij de 
bouw van de nieuwe school. (Zie ook bijlage)  

Bij voorbaat onze dank uit naam van de kinderen, directie en leerkrachten... want jullie kunnen 
écht wel het verschil maken... Ik hou jullie zeker op de hoogte, vanuit Kenia. 

Kwaheri – tot ziens 

Katrien - mama Rainbow 

PS. Gelieve ons te verwittigen indien u deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen. 

mailto:pascale.perneel@skynet.be
mailto:josettefra@hotmail.com
mailto:trui.vermeersch@hotmail.com
mailto:hilde.decaluwe@telenet.be


Sponsorprogramma: 

Kids support: 36 €/jaar (3€ /maand): eigen kindje 

- 3 €/maand: hiermee helpt u 1 kind zijn schoolkosten te betalen (en dit geld gaat 

voornamelijk naar de lonen van de leerkrachten) 
Wij streven ernaar dat elk kind zélf 1 €/maand bijdraagt (dit is nu 2 €/maand, maar slechts 
50 van de 150 kinderen kunnen dit betalen!). 

- Met die 4 €/maand (3 € support + 1 € eigen bijdrage) x 150 kinderen bekomen we 600 €, te 
verdelen onder 10 leerkrachten: dit betekent een maandloon van 60 €/maand voor ieder 
van hen (nu was dit vaak slechts 10 €/maand).  
U helpt zo ook hen, en in ruil daarvoor geven zij u feedback van uw kindje. 

 

Rainbow4kids Friends: 60 €/jaar (5 €/maand): algemene steun 

- Betalen van lunchprogramma, aankoop van educatief materiaal, onderhoud schoolgebouw. 
We willen zeker het lunchprogramma verderzetten, want we hoorden via de leerkrachten 
dat de kids véél aandachtiger zijn sinds ze dagelijks een maaltijd aangeboden krijgen! 
Opleiding is een noodzaak, maar met een lege maag lukt het niet om het hoofdje erbij te 
houden... De kids hebben dus onderwijs nodig maar evenzeer voedsel! 

 

- Even meegeven wat in 2008 zoal werd betaald: 
✓ lunchprogramma: +/- 6.000 € 

✓ waterput: 300 € 

✓educatief materiaal: +/-10.000 € 

Bouwproject:  

- Rainbow is gestart met de grootste uitdaging: bouwen van een nieuw schoolgebouw met 9 
klassen, eetzaal, kantoor voor de directie, ... Kostenraming: 56000€ ... Hiervoor zoeken we 
sponsors met grote individuele bijdragen, hiervoor doen we allerlei acties in ondermeer 
scholen, bedrijven, ... We houden u op de hoogte! 

 

Voelt u zich geroepen om dit project te ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage storten op rekening 
nummer: 733-0387301-10 van Rainbow4kids (geen fiscaal attest mogelijk). 
Of op het rekeningnummer 445-9628121-62 van Caraes NGO, Stropstraat 119, 9000 Gent (dit 
nummer enkel gebruiken voor een fiscaal attest!) telkens met de vermelding van het project dat u 
wilt steunen: 

➢ Gaat u voor onderwijs voor een Keniaans kindje, stort dan 36 euro met de vermelding Ukunda 
Kids. 

➢ Gaat u voor algemene steun, stort dan 60 euro met de vermelding Ukunda Friends. 
➢ Gaat u liever voor het kind in zijn totaliteit: dan kunt u Kids support en Friends combineren, 36 

€ + 60 € = 96 €/jaar of slechts 8 €/maand of 0,25 € per dag), vermelding Ukunda Kids+Friends. 
➢ Wilt u ons bouwproject steunen, vermeld bij uw overschrijving dan Ukunda Building Project. 

Bedenk maar eens hoe vlot we onze eigen kids bijvoorbeeld op sportkamp laten gaan voor zo’n 250 

€/week, hoe gemakkelijk we 10 € betalen voor een uurtje dans, sport of spel. Met die euro’s geven 

we een Keniaans kindje een toekomst via onderwijs + voeding. Zo geven wij hen een kans om te 

overleven! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



Jambo allerbeste Rainbow4kids-fan, 

 

Nu ik weer terug ben in het koude België, wil ik je hart 

verwarmen met mijn Keniaanse belevenissen. 

De eerste tien dagen was ik er samen met Philippe, mijn 

man, die voor de eerste keer kennismaakte met het land, 

de mensen en natuurlijk de schooltjes en de kinderen. Dit 

waren heel aparte en emotionele momenten. 

 

Ik was dus wat minder lang bij de kinderen, en misschien daarom was het zo 

intens. Wat doet het deugd als je er aankomt en de kinderen roepen direct jouw 

naam: ‘mama Pascale’ of ‘mama Pasta’ zoals de kleintjes mij noemen. Ik ging 

tijdens de eerste pauze direct naar de bouw van het nieuwe schooltje kijken. Tof 

hé! 

 

En dadelijk werd door mister 

Wilson, de directeur van 

Heman School, een groot 

probleem aangekaart: in 

januari startte voor hen een 

nieuw schooljaar, en er zijn 

heel veel nieuwe leerlingen 

ingeschreven. De tamtam werkt namelijk heel vlug, en het project 

(lunchprogramma, nieuw gebouw, volunteer-teachers, ...) wordt overal bekend, 

waardoor er veel nieuwe kinderen toekomen. De afspraak is nu dat er een 

inschrijvingsstop moet komen. Ook in de Amani school zitten ze met hetzelfde 

probleem. De populatie van beide scholen samen is enorm gestegen, en we 

willen blijven zorgen voor een lunch en educatief materiaal voor elk kind. 

 

Nu laat ik even de foto’s voor zichzelf spreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuwe tandenborstels voor     Even proeven van echte  

de kinderen van de school.     Belgische chocolade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met Gabriel, ons metekind uit    Een sportles op het strand. 

het weeshuis, in zijn geboorte- 

dorp. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Het schenken van nieuwe      Het meemaken van de eed- 

handboeken.        aflegging van Obama tussen  

         de Kenianen. Een historische  

        gebeurtenis! 
 

Misschien kan je ook even gaan kijken op de vernieuwde website 

www.rainbow4kids.be. Je zal zien dat het team al behoorlijk is uitgebreid, en dat 

we nu elk een beetje onze verantwoordelijkheid hebben. Ik houd mij bij ‘mijn 

ding’, namelijk les geven in de lagere school, en de leerkrachten ter plaatse 

helpen bij het les geven. We werken voortaan ook met Leraars Zonder Grenzen, 

www.lzg.be, waar vrijwilligers hun aanvraag mogen indienen om in onze schooltjes 

les te geven. Daarbij krijg ik de verantwoordelijkheid voor het begeleiden van 

leerkrachten die er tijdens een korte of lange periode in de lagere school willen 

werken. 

Voortaan kan je ook een kind van de school sponsoren, en meer uitleg daarover 

vind je op de website onder de rubriek “project steunen?” 

 

Maar met de vastenperiode in aantocht, is er weer veel werk aan de winkel: een 

10-tal scholen wachten op de voorstelling van het project via een nieuwe 

PowerPoint, zodat de leerlingen allerlei activiteiten kunnen organiseren om het 

project te steunen. Een hele uitdaging. In sommige scholen zullen we ook een 

verkoop organiseren van Afrikaanse artikelen, zoals halskettingen, sleutelhangers, 

houten kommetjes, kunstwerkjes, postkaarten, enz... 

We sturen geen derde container meer, aangezien de invoertaksen en belastingen 

te zwaar doorwegen. Met het verzamelde geld kopen we voortaan ons materiaal 

ter plaatse. 

 

Zo, tot hier deze nieuwsbrief.  

Mijn volgende reis is gepland voor september… nog zo ver verwijderd… 

 

Hartelijk dank voor je steun, en tot binnenkort ! 

Pascale 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Nieuwsbrief februari 2009 

 

Beste sympathisanten van Rainbow4kids 

 

Ik probeer om in deze nieuwsbrief in één woord uit te drukken met welk positief gevoel ik 

terugkijk op mijn verblijf in Kenia: 

 

ZALIG... TOF... WAW... EINDELIJK... FANTASTISCH... 

 

Ik hou het bij “ZALIG” want dit is de beste omschrijving voor de meeste gebeurtenissen 

van de voorbije weken. 

 

ZALIG... omdat we, via ons nieuw sponsorprogramma, een oplossing bieden aan de 

leerkrachten: we kunnen hen in de toekomst een beter loon betalen. Wel moet gezegd, 

ondanks het weinige dat ze tot nu kregen, ze zich echter wel bleven inzetten voor hun klas. 

 

 
Het leerkrachten-team van de Heman School 

 

 

We willen dan ook nog eens alle mensen bedanken voor hun ‘kids-support en/of ‘friend-

support’. Het doet deugd! Op deze manier voelen we dat er in het project wordt geloofd. We 

konden al bij 90 foto’s een sponsornaam noteren (nog 73 te gaan ☺)!!! Dit stimuleert ons 

natuurlijk om nog meer mensen te benaderen en te motiveren. 

 

ZALIG...  

omdat, dankzij deze sponsoring, nu méér kinderen, zoals deze tweeling uit het dorp, de kans 

krijgen om naar school te gaan. 

 

 

ZALIG...  

omdat de papieren voor het transport van onze 

tweede container na lang onderhandelen ondertussen 

in orde zijn!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZALIG... 

omdat ze in Hemanschool 4 nieuwe toiletten hebben gebouwd! Dank je wel sponsors! 

 

              
 

ZALIG...  

omdat ze begonnen zijn met het bouwen van een woning voor “vrijwilligers” (die ons 

in de toekomst op deze manier willen steunen). 

 

 

 
 

ZALIG...  

omdat de plannen klaar zijn om een extra speelplaats te maken. Overdag zal die 

gebruikt worden door de scholen. Maar ‘s avonds wordt deze ter beschikking gesteld 

voor de jeugd van het dorp om te voetballen, volleyballen of basket te spelen. 

 

 

 
Speelterrein 

 

 

 

 

 

 

 



ZALIG...  

omdat we 3 jongeren, dankzij sponsoring, de kans kunnen geven om naar een 

secondaire school te gaan. Voor Keniaanse ouders is het financieel vaak niet haalbaar 

om zelf hun zoon of dochter naar een secondaire school te sturen. Omdat het meestal 

‘internaten’ zijn, moeten ze naast het betalen van de ‘schoolfee’ ook een uniform, 

boeken, schriften, matras, lakens, hoofdkussen, wasproduct, ijzeren opbergkist enz. 

aankopen. De totale som voor één schooljaar is +/- 500 €. 

 

 

 

ZALIG...  

omdat de bouw van de Hemanschool begonnen is. We hoeven jullie waarschijnlijk niet 

te vertellen hoe fier we zijn. Het was ten slotte de grootste uitdaging voor 

Rainbow4kids.  

Het eerste verdiep is klaar en nu hopen we met eventuele extra financiële steun het 

tweede verdiep te kunnen beginnen. De leerkrachten kijken er in elk geval naar uit om 

in hun nieuw klaslokaal te kunnen lesgeven. De kinderen hoeven dan niet meer te 

vrezen dat het er tijdens het regenseizoen nog binnen regent op hun schriften en 

boeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALIG 

en dit is voor mij wel het belangrijkste namelijk het vertrouwen! 

Deze keer had ik echt het gevoel dat de directies, leerkrachten, verschillende 

schoolcomités en de bevolking van het dorpje nu echt geloven dat, als Rainbow4kids 

iets belooft, het ook echt gebeurt! Dit vertrouwen was er nog steeds niet volledig … 

maar nu voelde het wel echt aan. 



 
 

Het was dus gewoon ... ongewoon ZALIG !!! 
 

Vriendelijke groeten 

Mama Rainbow (Katrien) 

 

Niets in de wereld kan je gelukkig maken. 

Alles in de wereld kan je inspireren om gelukkig te zijn. 
Robert Holden 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Nieuwsbrief april 2009 

 

Jambo allerbeste Rainbow4kids fan, 
 

Ja, u ontvangt ook eens een nieuwsbrief met nieuws vanuit België, want het 
Rainbow4kids-team zit niet stil! En ik heb zopas vernomen dat de supervolle 

container één dezer dagen aankomt in Mombasa (zonder gekaapt te zijn, oef!). 
Als dat geen goed nieuws is! 

 
De nieuwbouw van de Heman School gaat goed vooruit, zoals deze foto’s 

getuigen. 
 

Tijdens de vastenperiode deed ik, net zoals Katrien, een aantal scholen aan, 
om er de presentatie van het project te doen. Via een PowerPoint leerden de 

kinderen hier heel wat meer over het leven van de kinderen in Kenia, en vooral 



over hun schoolleven. Alle scholen waren heel enthousiast en er werden 

daarna heel wat acties op touw gezet, om geld in het laatje te brengen. Enkele 
voorbeelden: verkoop van rijstkoeken, wandeltochten, fietstochten, 

zwemlengtes, leesboekmarathon… werden gesponsord, scholen organiseerden 
een sober maal, spaarpotjes werden gevuld. Een oma organiseerde samen met 

haar twee kleinkinderen een pannenkoekenverkoop, enz. Hieronder vind je de 
details: 

 
Sint Jozefschool - Aarschot: fietsmarathon. 

Ave Mariabasisschool - Vlezenbeek: sobere maaltijd.  
De lage Kouter - Kortrijk: verkoop van Keniaanse juwelen in de 

wereldwinkel, verkoop van warme chocomelk en boules de Berlin, mini-

voetbalmatch tussen leerkrachten en leerlingen, solidariteitsmaaltijd, maaltijd 
voor en door leerkrachten, gezellige afsluiter voor en door leerkrachten. 

De Ranke - Vichte & Ingooigem: zwemmarathon, leesmarathon, schoenen 
poetsen. 

KULAK - Kortrijk: verkoop van wenskaarten., verkoop van Keniaanse 
juwelen. 

Sint-Theresiaschool - Rollegem: sobere maaltijd, gesponsorde uurloop. 
Kleuter- en Lagere school St. Vincentius - Bissegem: rijstkoeken-actie, 

sobere maaltijd. 
Basisschool St. Jozef - Aalbeke sobere maaltijd. 

De Beukennoot – Vichte: sobere maaltijd, verkoop van Keniaanse artikelen, 
sponsorwandeltocht. 

Vrije basisschool - Tiegem: sponsor wandel- en fietstocht. 
Vrije basisschool - Bellegem: sobere maaltijd. 

De Bloesem - Kortrijk: sobere maaltijd. 

B.O. De Brug - Kortrijk: te voet naar het zwembad, weglaten van het dessert 
op vrijdag, sober maal, zwemmarathon, geldelijke beloning bij naleven van 

vastenpunten. 
Sint Stevens school - Sint Pieters Leeuw: lente markt, sobere maaltijd. 

De hoge Kouter - Kortrijk: zwemmarathon, bedrag van dessert sparen, 
ontbijt voor leerkrachten, sobere maaltijd, vreemde maaltijd. 

Centrumschool - Marke: sponsorloop, sobere maaltijd. 
Sint Lutgardis - Sint Pieters Leeuw: Driekoningen zang, lente markt, 

sponsor wandeltocht. 

 

Tot onze grote vreugde kunnen we u meedelen dat we met onze scholenactie 

ongeveer € 12.000 hebben verzameld. Hartelijk dank aan alle kinderen, 
leerkrachten en directies, voor hun inzet en hun warm hart voor de kinderen 

van Rainbow4kids ! 

 



Met speciale dank aan het AXA-kantoor Vichte, voor het sleuren en wisselen 

van tientallen kilo’s muntjes! 
 

Op de volgende foto’s kan je even meegenieten van de overhandiging van de 
opbrengsten. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Bissegem       Aalbeke 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
De Brug, Kortrijk      De Bloesem, Kortrijk 

 

Vrije Basisschool, Vichte 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vrije Basisschool, Ingooigem 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tiegem 

 

Katrien is op 4 mei vertrokken naar Kenia, en kan direct al plannen, om het 
geld zo zinvol mogelijk te besteden. Wij houden u op de hoogte. En dat 

betekent dat er in juni weer een nieuwsbrief zal verspreid worden, met een 
verslag van haar laatste belevenissen in Kenia. Mijn geduld wordt nog een 

beetje op de proef gesteld, maar september ligt nu toch niet meer zo ver af. 
 

In het centrum van Kortrijk is er een opticien die zijn etalage inrichtte in het 

thema Rainbow4kids. Wie vindt deze winkel? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Geniet van de mooie lente, en onthoud : 

 
   If you can dream it, you can do it ! 

 
 

In naam van het Rainbow4kids-team, 
Pascale. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Nieuwsbrief mei 2009 

Beste Rainbow4kids sympathisanten, 

Als ik mijn vorig verblijf in één woord probeer te omschrijven, dan zou ik zeggen: INTENSIEF. 
Intensief qua activiteiten maar ook vooral intensief qua emoties. 

Ik ben blij en dankbaar dat ik alles heb kunnen delen met Ingrid, lid van het Rainbow4kids team, 
en met Carine, sponsormama van Angel. 



Vanaf de eerste dag keken we vol spanning uit naar de aankomst van onze tweede container in 
Kenia. 
Pas na vier dagen van wachten, ontgoochelingen en beloftes door de Kenianen, is de container 
eindelijk de havenpoort van Mombasa uitgereden. 
Tal van vrijwilligers stonden al dagen paraat om te helpen lossen. 
En op de verwachte dag was ons enthousiasme echter van korte duur toen we bericht kregen van 
Michael, onze Keniaanse vrijwilliger, dat de waterstand te laag was waardoor de overtocht met de 
ferry onmogelijk was. 
 
De container is de volgende dag om 05 uur eindelijk aan zijn laatste rit begonnen, richting Ukunda. 

Eerst wil ik onze oprechte dank nog eens uiten naar Philippe Vancayseele, 
echtgenoot van Pascale Perneel, (teamlid van Rainbow4kids). 

Hij zorgde ervoor dat het vervoer van de container werd gesponsord door AXA bank. 
 

ASANTE SANA - DANK U WEL !! 
 

Om 7 uur begonnen we met 16 man én met volle moed uit te laden, en dit in de gietende regen!  

Maar in Kenia geloven ze dat, als het regent, je gezegend bent! Dat is dan steeds hun positieve 

noot waar we zoveel van houden! 

De planning was om het educatief materiaal eerst op onze zolder te zetten en dan zou de 

container met de schoenen, papier, kledij, banken en stoelen vertrekken naar de school.  

Maar ja, in Kenia kan je dus blijkbaar niets plannen want ze hadden in de zeehaven weer alle 
dozen uit de container gehaald en uitgegoten om alles te controleren en dan hadden ze 
“pogingen” gedaan om de dozen terug in de container te steken. Niets klopte nog van onze 
geplande organisatie! 
 
Dankzij een vlot doorgeef-systeem hebben we dan maar alle dozen eerst uit de container gehaald.  
Op die manier hadden we terug een overzicht van wat op de zolder en wat naar de school moest!  

Toen we daarmee klaar waren, hebben we de 
container dan maar weer gevuld met de 
schoenen en kledij, de Kenianen zullen vast wel 
gedacht hebben dat wij, mzungu’s (swahili voor 
blanken), gek waren want eerst moesten ze 
alles uitladen en dan weer inladen. ☺...   
 
Na twee uur kon de container dan uiteindelijk 
naar zijn eindbestemming: onze school in 
Ukunda. Natuurlijk was dat een hele belevenis 
op zich. In het dorp hadden ze nog nooit zo’n 
grote 4O” container gezien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gebruikten de eetzaal in het nieuwe schoolgebouw als voorlopige stapelplaats. De dozen met 
schoenen, kledij en papier werden netjes tegen de muren gestapeld. De stoelen, banken en groot 
speelgoed kregen een plaats in het midden. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende dagen waren gevuld met het uitdelen van schoenen en kledij. Eerst kwamen de 
kinderen van de scholen aan de beurt, daarna leerkrachten, de werkmannen die de nieuwe school 
aan het bouwen zijn en dan hadden we nog genoeg schoenen en kledij over voor  alle mensen uit 
het dorp, het deed deugd! 
 
 
 
 
 
 
 



Uitdelen van de schoenen 
 
         
 
  
 
 
 
 
     
 
 
                             
 
Uitdelen van kledij: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitdelen van kledij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onze oprechte dank aan allen die meehielpen om kledij, schoenen, schooltassen, schoolbanken, 
stoelen en andere bruikbare materialen te verzamelen voor Rainbow4kids! MAAR, spijtig 
genoeg moeten we zeggen dat dit onze laatste container was omdat de invoertaksen (5000 
euro) in Kenia veel te hoog zijn en we kunnen deze kosten als “kleinschalig” project niet dragen. 
 
In onze volgende nieuwsbrief laten we jullie graag mee genieten van de evolutie van ons nieuw 
schoolgebouw. Want dankzij heel wat scholenacties (zie extra nieuwsbrief) en andere extra 
sponsoring kunnen we de school verder afwerken! 
 
Graag herinneren wij jullie nog eens aan ons sponsorprogramma.  
Hierdoor kunnen wij de continuïteit van het project garanderen… en dit voor slechts 36 of 96 
euro / jaar kunnen we een kind een betere toekomst geven!!!! 
Alle info vind je op onze site onder de rubriek ‘project steunen’. 
 
Aanvankelijk zochten we sponsoring voor de 162 schoolkinderen van de oude Heman School, 
maar met de uitbreiding naar de nieuwbouw toe, nemen we, op verzoek van het schoolcomité, 
het engagement op ons voor 225 kids! Dit stellen we dan ook wel als maximum, daar we graag 
het aantal kids in de klassen ‘doenbaar’ houden.  
Eerstdaags wordt de site dus verder aangepast, uitgebreid met nieuwe gezichtjes die ook graag 
een sponsor zouden vinden... Mogelijks zijn nog niet alle gegevens (geboortedatum) zichtbaar, 
maar we vullen zo snel mogelijk (en snel is in Afrika soms moeilijk, polé polé!) aan. Asante Sana 
 
Kwaheri! 
Uit naam van het Rainbow4kids team 

Katrien 
 

Door verandering groeien we. Door tegenspoed leren we. 
Door hoop ontwaken we en door liefde transcenderen we. 

(Jim Beggs) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Nieuwsbrief juli 2009 

 

Beste Rainbow4kids Sympathisanten, 

Ik ben iets vroeger dan voorzien teruggegaan naar Kenia omdat er een paar belangrijke 

beslissingen moesten genomen worden. 

Tijdens mijn laatste bezoek in mei kregen we de informatie dat alle scholen, zowel privaat als 

publiek, moesten geregistreerd zijn vóór augustus 2009. Want anders zouden ze, volgens de 

nieuwe wet, de kans lopen om gesloten te worden. En dit wilden we natuurlijk vermijden want de 

‘Heman school’ had nog nooit een registratieaanvraag ingediend, dat wil zeggen officieel bestond 

de school niet. 

We hebben heel wat officiële instanties geconsulteerd om alle correcte info te verzamelen in 

verband met de voorwaarden waaraan de school moest voldoen.  



Ik bespaar jullie graag alle details van deze talrijke en vooral lange en soms moeilijke meetings. 

Maar dankzij de steun van onze Keniaanse vrijwilliger, Mickael en dankzij enkele Keniaanse 

“chiefs” hebben we de procedure kunnen opstarten. 

We moesten drie documenten aanvragen. Eén document was nodig om een officiële 

schoolrekening te openen, vervolgens een document met een positief rapport van de 

gezondheidsinspectie en het ander document was nodig om de naam te registeren. 

Het eerste document was geen probleem en de school heeft eindelijk een eigen rekening zodat er 

de nodige controle kan op uitgevoerd worden. 

Het positief verslag van de gezondheidsinspectie hebben we ook gekregen, echter wel met twee 

opmerkingen: namelijk dat we de keuken moesten uitbreiden omdat de kok teveel last heeft van 

de hitte als hij aan het koken is (kan hier wel inkomen). MAAR met de tweede opmerking had ik 

meer moeite: we moeten alle plastieken bekers en borden vervangen omdat plastiek op langere 

termijn kanker kan veroorzaken (als jullie zouden zien in welke omstandigheden de kinderen thuis 

leven, dan stel je wel de vraag of dit nu echt het probleem is)  

Enfin, ik heb maar wijselijk gezwegen, want als ik zou discussiëren, kregen we vast ons positief 

verslag niet. Je gaat immers best niet in tegen een Keniaan die werkt voor de overheid!! 

In verband met de registratie van de naam kan ik jullie echter wel fier vertellen dat we de school 

laten registeren onder de naam: “Rainbow4kids Primary School”. 

Dankzij de financiële steun en het vertrouwen van heel wat Rainbow4kids sympathisanten hebben 

we het schoolgebouw verder kunnen afwerken (met uitzondering van de vloeren, maar dit wordt 

een financiële uitdaging voor volgend jaar). We kunnen ook het huidig loon van de leerkrachten 

extra aanvullen, zodat zij gemotiveerder voor de klas staan. Eveneens kunnen we de ouders 

verzekeren dat hun kind kan blijven genieten van een gratis maaltijd want soms is dit ook de enige 

maaltijd die de kinderen hebben per dag.  

De vraag kwam echter wel tijdens de ouderbijeenkomst of Rainbow4kids eveneens de onkosten 

van het “fire wood” (hout om te koken) op zich kan nemen. Voor veel ouders is dit een groot 

probleem om ook dit nog te moeten betalen. Maar het pijnlijkste was wel om te horen dat hun 

kinderen, om die reden, dan ook van de school werden weggestuurd door de huidige directeur. Ik 

heb beloofd dat we deze extra kost (360 euro/jaar) op ons zouden nemen MAAR dat zij wel stipt 

hun ‘schoolfee’ (schoolgeld) moeten betalen. Want dit geld hebben we echt wel nodig om de 

leerkrachten van hun kind te kunnen betalen. 

Er werd met het school comité afgesproken dat de kinderen begin september naar het  nieuw 

schoolgebouw zouden verhuizen. Want dan is het de start van een nieuw en tevens laatste 

trimester. Op 14 september 2009 plannen we de officiële opening met zang en dans van de 

kinderen. Want dan zijn er veel teamleden van Rainbow4kids in Kenia. Dus dat wordt fantastisch 

om dit samen te kunnen vieren en dit “trots” gevoel te kunnen delen. Heel wat “chiefs” hebben 

eveneens beloofd om die dag aanwezig te zijn. Ik kijk er echt al naar uit… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag zouden wij ook met alle Rainbow4kids sympathisanten en sponsors eens persoonlijk 

kennismaken en willen bedanken voor jullie steun. Noteer daarom alvast volgende data in jullie 

agenda:  

• 10 december 2009 in het ontmoetingscentrum in Marke (West Vlaanderen.) 

• 18 december 2009 in de Merselborre in Vlezenbeek (Vlaams Brabant) 

Op beide infoavonden kunnen jullie ook kennismaken met alle teamleden.  

Kwaheri! 

Katrien (mama Rainbow) uit naam van Rainbow4kids team 

 

De moed hebben om tegemoet te treden wat op je weg komt; 

daar draait het om. 

Teresa van Avila 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Nieuwsbrief september 2009 

Jambo, goeiedag aan alle Rainbow4kids sympathisanten! 

Op 4 september reisde ik samen met onze zoon Wim en zijn vriend Renu naar Kenia. 

Deze keer vertrok ik echt wel met een fantastisch gevoel want de officiële opening van de 
“Rainbow4kids” Primary School stond op het programma!  

Mijn man Dany, die me een week later kwam vergezellen, had als verrassing onze oudste zoon 
Steven, mijn mama en mijn schoonma meegebracht.  



Het feest kon niet meer stuk… Ook waren heel wat Belgische vrienden alsook leden van het 
Rainbow4kids team namelijk Pascale Perneel en Hilde Decaluwé in Kenia om samen van “onze” 
dag te genieten. Want alleen was het me nooit gelukt!!! 

Maandag 14-09-09: een dag om nooit meer te vergeten! Het schijnt dat we geschiedenis schreven 
voor het dorp Maweni (Ukunda). En zo voelde het eigenlijk ook. 

’s Morgens gingen we vroeg naar de school. Er moest nog veel gebeuren. En uit ervaring weten we 
dat het tempo in Kenia net iets anders ligt dan in Europa: -) polépolé, dat wil zeggen: langzaam 
langzaam… 

Alle kinderen werden betrokken bij de voorbereidingen. Ze maakten bloemenmedaillons voor de 
eregenodigden en het schoolgebouw werd versierd met supertoffe ballonnen. Er werden  guirlandes 
gevlochten van palmbladeren. De klassen werden schoongeveegd, de banken netjes recht gezet en de 
gedichtjes werden een laatste keer ingeoefend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

Ook wij waren druk bezig met extra stoelen af te wassen, we probeerden om de drank in bakken met       
water koel te houden, heel wat mannen kwamen helpen om de generator op gang te krijgen voor de      
nodige elektriciteit, tenten werden opgezet ter bescherming tegen de zon. Het eten moest klaargemaakt 
worden: 1 koe en 2 geiten werden geslacht. Vele Kenianen hielpen vrijwillig mee om alles klaar te 
maken.     De rijst werd gesorteerd en gekookt. De aardappelen werden geschild. De ajuinen werden 
gestoofd in       grote kookpotten, massa’s look en kilo’s tomaten werden fijn gesneden en van de koe en 
geiten ging  ongeveer alles in de grote stoofpot. Ook de ingewanden zagen we geledigd en gewassen 
worden ☺…         Naar het schijnt bleven alleen de botten en de huid over! 

Het feest voor de opening van de Rainbow Primary School kon beginnen. 



Om 14 uur werden speeches van dank door de headmaster en enkele dorpschiefs uitgesproken.                  
Ikzelf heb een poging gedaan om mijn speech in het Engels én het Swahili te doen :-)  

 

 

 

 

 

 

 

Het namiddagprogramma werd gevuld met muziek, optredens van kinderen met gedichtjes en 
liedjes , acrobaten van het dorp, traditionele dansen. De kinderen van Kebene (weeshuis) kwamen 
me verrassen met prachtige bloemen en een symbolische boom! Ook de Keniaanse media had 
belangstelling voor het project, de tv kwam filmen. Naar het schijnt kwamen we in het nieuws op 
de nationale Keniaanse zender en eveneens met een artikel in de krant! Spijtig genoeg hebben we 
het niet gezien… komt misschien nog… 

’s Avonds was er eten (feestmaaltijd!) voor de kinderen, de ouders en het hele dorp (meer dan 300 
personen). De koe en de twee geiten kregen we als geschenk van Alec en Guido (Belgische en 
Nederlandse buren in Kenia), onze zonen en hun vriend Renu en Lieve en Guy (Belgische 
vrienden). Nogmaals een oprechte dank u - Asante sana!!! 

En daarna volgde een avond vol muziek en dans met de live band van Kim4love tot in de hele late 
uurtjes… 

Voor het dorp hun allereerste feest ooit …  zalig om te zien hoe ze genoten… zalig om te voelen 
wat wij voelden... 

Doodmoe maar met een zalig en trots gevoel zijn we naar huis gegaan. 

Ik durf terecht zeggen uit naam van het Rainbow4kids team: 

YES, WE DID IT! 

Mama Rainbow (Katrien), voor het Rainbow4kids team 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPONSORKINDJES – POST – BRIEVEN – KAARTJES – TOFFE FOTO’S -  

 
 
Dinsdag 15 September: we voelen ons een postbode, we stappen naar de school met een zak vol 
brieven, kaartjes en tekeningen, post voor Keniaanse kinderen van hun Belgische sponsors. We 
hebben alles voorbereid, de post per klas gesorteerd en voor de kindjes die geen briefje hebben 
van de sponsor, maakten we zelf iets, want we konden dit niet over ons hart krijgen dat we niet 
aan allen iets konden geven. 
Eerst plannen we de oudste klassen van post te voorzien, zodat de kids kunnen lezen en ons 
kunnen aanspreken als ze een of ander niet verstaan of meer willen weten.  
 
Het uitdelen is super, we krijgen luid applaus, zien echt blije gezichten, zien verwondering over 
3Dkaarten, en er is gelach om foto’s en zaken die hen wat vreemd zijn. Maar ze zijn 
supertevreden! 
We zien dat het hen raakt, en het raakt ons ook. We doen er dagen over om alle post in alle 
klassen te verdelen. We zijn even enthousiast als zij, we lezen en vertellen, we lezen voor bij de 
kleinsten. Het boeit, het raakt, en zoveel meer. 
De nieuwe kids in de klas zijn beetje sip omdat er voor hen niets is, maar we proberen dit goed te 
maken, dus bij deze een oproep aan alle nieuwe sponsors: stuur je kindje een briefje of kaartje 
met je foto en we nemen het eerstvolgende keer mee richting Kenia! (sturen naar Katrien 
Vermeersch, Olmenlaan 24 1750 Sint-Martens-Lennik, vóór 1/11/09)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asante sana aan iedereen die de fijne inspanning deed om de post hier tijdig te doen toekomen, 
zelfs uit Canada en Dubai! We namen de pak brieven met veel plezier mee in onze bagage, en we 
voelen zo dat we jullie, ondanks de grote afstand, dichter bij elkaar kunnen brengen. 
Hier en daar lazen we eens een zinnetje van jullie mee … waw lieve sponsors, super…  
Asante sana, 
 
Hilde, voor het Rainbow4kids team 
 

“Les geven is… ook verder durven kijken dan je neus lang is  
en de wereld op een andere manier verkennen.” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn vijfde keer in Kenia, en toch heb ik weer vele maar andere verhalen meegemaakt en mooie 
momenten beleefd. Ik probeer nu even kort over te brengen wat ik er zoal uitgespookt heb. 
 
Mijn belangrijkste taak was het voorbereiden van de komst van de vrijwilligers, maar dan vooral 
op pedagogisch gebied, dit door antwoorden te vinden op de volgende vragen : 
 
 In welke klassen kunnen vrijwilligers les geven, en welke vakken? 

 
 Hoe zien de plaatselijke leerkrachten het samenwerken met de vrijwilligers? 
 
 Bij welke vakken of leerstofonderdelen kunnen ze hulp gebruiken? 

 
 Kunnen ze eventueel ook buitenschoolse activiteiten helpen begeleiden? 
 
 Welk didactisch materiaal hangt of staat er in de klassen, en waar kunnen de vrijwilligers iets 

aanvullen? 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om op deze vragen te kunnen antwoorden, heb ik veel geobserveerd, en vergaderd met 
leerkrachten en directie van beide scholen. Ik heb er heel wat opgestoken. En wat me opviel was 
dat zij ook heel nieuwsgierig waren naar het onderwijssysteem in België en Europa, en naar de 
praktische werking in onze lagere scholen (vakken, uurroosters, verdeling leerlingen, werkuren…).  
Een aantal kleine zaken zullen ze proberen over te nemen.  
Tijdens de komende weken werk ik aan mijn verslag, zodat we dit aan de vrijwilligers kunnen 
voorleggen. 
 
Daarnaast heb ook tijd gehad om te genieten van dit prachtige land, en heb ik veel nieuwe en heel 
interessante mensen ontmoet, die zich allemaal inzetten voor de dorpelingen, en kleine of grote 
projecten opgezet hebben. We kunnen veel leren van elkaar, en vooral: samen staan we sterk! 
Het waren weeral drie heel intense weken, die veel te vlug voorbij waren… 
 
Kwaheri, tot ziens 
Pascale, voor het Rainbow4kids team 
 
 

 

TER HERINNERING: 
INFOAVOND 

 
10 december in het ontmoetingscentrum te Marke (West Vlaanderen) 

18 december in de feestzaal Jo Baetens te Lennik (Vlaams Brabant) 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Nieuwsbrief november 2009 

Beste Rainbow4kids sympathisanten, 

Jambo, ik ben net terug van Kenia.  

En, ik maak er steeds de gewoonte van om mezelf de vraag te stellen hoe ik op dit verblijf terug kijk. 

Misschien kan ik beginnen met de “wijsheid” die ik meekreeg in de kerk. Want iedere week krijg je een 

infofolder met één zin uit de bijbel. 



If you are facing trouble right now, don’t ask: “why me? ” 

Instead ask: “what do you want me to learn?” 

Then trust God and keep on doing what is right. 

Ik vond het eigenlijk wel passend voor mezelf. Want telkens er iets misgaat in Kenia, heb ik zoiets van… 

‘verdorie toch, ik kom alleen maar om te helpen en goed te doen… dus maak het me niet moeilijk?!’ 

De verrassing was groot toen ik eraan kwam en de Keniaanse vlag zag wapperen aan een vlaggenstok. 

Blijkbaar was er inspectie langs gekomen en er moest dringend een Keniaanse vlag komen. De directeur 

vroeg me om zo vlug mogelijk een vlag van België mee te brengen voor de tweede vlaggenmast. Ik heb 

voorgesteld om een vlag te laten maken met het logo van ons project want er zijn zoveel mensen die in ons 

project geloven en niet alleen in België. 

                                                    

 

 

 

 

De inspectie had eveneens gezegd dat het kantoor van de directeur en het leraarslokaal dringend geverfd 

moesten worden. Ik had liever gehoord dat ze nakeken of we wel genoeg boeken hadden om goed les te 

kunnen geven. Maar ja, hun prioriteiten liggen precies anders. Het is wel onze bedoeling om de klaslokalen 

binnenin een leuk kleurtje te geven. ALS ons budget het toelaat. Ik heb duidelijk de examenspanning 

kunnen voelen in alle klassen… maar niet zozeer bij de leerlingen maar wel bij de leerkrachten. Vooral 

omdat alle scholen een soort staatsexamen moeten afleggen. En de resultaten worden dan publiek bekend 

gemaakt. Iedere school streeft ernaar om nummer 1 te zijn. Want in Kenia wordt volgens je “positie” 

bepaald of je al dan niet een goede school bent. Onze school stond vroeger spijtig genoeg op de laatste 

plaats omwille van het wanbeheer van de vroegere directeur. Maar alle leerkrachten geloven er sterk in 

dat, dankzij ons nieuw en super gemotiveerd schoolhoofd, we een betere positie zullen halen op de 

scholenlijsten. Laat ons hopen… en vermits onze leuze is ‘If you can dream it, you can do it’ lukt het ons 

zeker!!! 

Voordat onze class 8, hoogste klas van onze lagere school, hun eindexamen begon, werden hun ouders, 

school comité, alle leerkrachten, dorpshoofden en een gelegenheidspastoor uitgenodigd voor een 

gezamenlijk gebedsmoment. De eetzaal werd door de andere klassen versierd met bloemen en er werd die 

dag ook een speciale maaltijd gekookt met vlees (pilau)! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen kregen de laatste wijze raad mee van de leerkrachten en het schoolhoofd. Want het 

eindexamen werd afgenomen in een nabije school. Er werd hen verteld dat ze  niet mochten paniekeren als 

ze de klas binnen kwamen, omdat het examen werd afgenomen onder politiebegeleiding… voor mij wel 

een vreemd gegeven. 

 

                                   

 

 

 

 

 

Class 8                                                                                                                 De leerkrachten 

Net voor mijn vertrek zijn de 13 leerlingen van class 8 afscheid komen nemen. Eigenlijk zijn zij onze eerste 

leerlingen die afstuderen in ONZE Rainbow4kids primaryschool. Best wel om trots op te zijn… Nu hoop ik 

maar dat ze allemaal de kans krijgen om verder te studeren. En dit hangt alleen af of de ouders de 

mogelijkheid hebben om deze studies te betalen… en anders hopen al deze jongens en meisjes op een 

sponsor… 



Tijdens één van de vergaderingen met de architect van ons schoolgebouw werd me duidelijk gemaakt dat 

we in de klassen dringend een vloer moeten leggen. Omdat de huidige cementvloer niet bestand is tegen 

intensief gebruik. En inderdaad hier en daar zijn er al gaatjes zichtbaar. 

Ook vroeg de directeur me om eens na te denken om de school te voorzien van een omheining. Omdat de 

kinderen van het dorp ‘s avonds het schoolgebouw gebruiken als speellokaal. Samen met onze 

schoolmanager en de nachtwaker hebben we gekeken hoe we het best het gebouw op een natuurlijke 

manier konden afbakenen. We hebben twee mogelijkheden: ofwel een muur ofwel een draad. Ik heb 

geopteerd voor een draad waar we dan later bloemen kunnen tegen planten.  

Dit worden dus onze nieuwe uitdagingen voor 2010 

Kwaheri 

Katrien uit naam van Rainbow4kids team 

 

Er zijn van die momenten, die passen niet in een album.                                    Die 

passen alleen in je hart. 
Guus Lieberwerth 

 

Graag herinneren we jullie nog eens 

aan onze info avond. Deze gaat door 

op 10 december te Marke, en op                               

18 december te Lennik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



Nieuwsbrief december 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jambo jambo beste Rainbow4kids sympathisanten, 
 
 

Graag willen we jullie bedanken om met velen 

aanwezig te zijn op onze infoavonden! 

 
 
 

 
Ondanks de koude weersomstandigheden, vooral te Lennik, was dit 

voor ons hartverwarmend… 

Voor zij die er niet konden bij zijn, en voor zij die wegdroomden bij de vele beelden 

die we op jullie loslieten, geven we vooral de praktische info en afspraken mee in dit 

verslag. 

Na een korte voorstelling van ons team, toonden we jullie via beelden waar ‘ons dorp’ 

zich bevindt. We namen jullie mee naar Kenia, en we reisden via Nairobi naar 

Mombassa, en namen de ferry naar Ukunda, om zo in Maweni aan te komen. We 

toonden hoe de mensen er leven, wonen, werken en veel woorden waren niet nodig 

bij de foto’s. 

Wij zijn blij dat we ons dorp, ons doel, ons project wat dichter bij jullie kunnen brengen. 

De film over de opening van de Rainbow4kids Primary School bracht de kids dichtbij, de 

geluiden bleven hangen, de stemmen, het zingen, de speechkes, fijn om mee te 

beleven. 

We vertelden dat we in januari 2010 van start gaan met vrijwilligerswerking, de eerste 

vrijwilligers komen voor 3 maanden naar onze vrijwilligerswoning en zullen er proberen 

mee te voelen en mee te werken met de leefwereld van de leerkrachten en de 

kinderen. Ze proberen er hun ‘educatief’ steentje bij te dragen. We hopen op een hele 

fijne samenwerking en voor hen onvergetelijke maanden. Ook hiervan houden we jullie 

op de hoogte. 

We gaven ook even inkijk in onze boekhouding, wat we doen met het sponsorgeld. We 

rekenden de bouwstenen even om in euro’s en moesten vertellen dat we hier en daar 

nog met een tekort zitten, waardoor we eerlijk durfden de vraag stellen om eventueel 

te kiezen voor het sponsorpakket van 96 euro per jaar… zodat we alle hongerige 

mondjes daar kunnen blijven vullen … 

 



Zo komen we bij het sponsorprogramma, toch wel heel belangrijk voor Rainbow4kids in 

2009… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graag vertellen we jullie dat we momenteel 243 kindjes in onze school hebben, en dat ze 

ALLEN een sponsor vonden! Dus ze zijn allemaal gesteund, veel op vlak van onderwijs en 

ook een groot deel met lunchprogramma inbegrepen. 

We zijn pas dit jaar gestart met ons sponsorprogramma, dus dit was ook voor ons een 

zoeken en een ervaren. We kregen veel feedback van jullie, leerden zelf veel bij en we 

kregen ook opmerkingen van Caraes NGO (de broeders van Liefde) die ons fiscaal attest 

verstrekken, waar we rekening mee willen houden. 

Daarom moeten we enkele afspraken maken: we willen vragen om de betaling voor 

schooljaar 2010 te doen tussen welbepaalde dat, nl tussen 15/01 en 15/02. Immers is het 

boekhoudkundig niet haalbaar om alle overschrijvingen op aparte data bij te houden. En, als 

we ons budget kennen bij het begin van het schooljaar, weten we dan ook wat we aan loon, 

eten en materiaal kunnen aanschaffen. 

Misschien wat jammer voor wie een domiciliëring voorzag, maar we vermoeden dat dit wel 

vlot aan te passen is… 

De overschrijving kan (voor fiscaal attest) op rekeningnummer 445-9628121-62 van Caraes 

NGO, Stropstraat 119, 9000 Gent, met vermelding van het sponsorprogramma Ukunda kids 

of Ukunda Kids+friends 

Overschrijven kan ook op het rek.nr 733-0387301-10 van Rainbow4kids. 

 

Bij overschrijving naar NGO Caraes moeten we de nadruk leggen op het juist formuleren van 

de mededeling: alleen naam van het sponsorprogramma: Ukunda kids en/of friends! Geen 

eigen naam of naam van het kindje of van het project. 



Heel vaak krijgen we de vraag wat de sponsor mag en kan doen bij een verjaardag… 
 

Eerst en vooral meegeven dat dit niet moet, en dat ze in Kenia heel vaak hun geboortedatum 
niet weten. Verjaardag vieren is daar niet gebruikelijk… Wel vertellen sponsors ons dat het 
een goed gevoel heeft van iets te kunnen doen van op afstand. 
Koerierdienst kunnen we onmogelijk spelen, vandaar reeds onze vorige 

formulering bij de vraag om post: geen pakjes en geschenkjes. 

We hebben een voorstel: wie zin heeft om zijn kindje iets te geven, hetzij voor 

verjaardag hetzij om een andere reden, kan dit doen door te storten op de 

rekening van Rainbow, met vermelding van naam kindje en naam sponsor, en 

dan kopen we daar ter plaatse een boek voor de klasbibliotheek: We hebben 

een gebouw, we hebben klassen, maar willen nu doelgericht werken aan inhoud 

van de klassen en willen klasbibliotheken maken. In dat boek schrijven we dan 

naam kindje en naam sponsor. Hierbij aansluitend ook even vertellen, dat we 

weten dat ze in de brieven vaak vragen om presents, cadeautjes en om allerlei 

zaken… We kunnen hen dat niet kwalijk nemen, onze eigen kinderen hier 

hebben niets tekort en vragen ook nog van alles, en de Keniaanse kids zien aan 

toeristen, ook aan onszelf, en aan onze foto’s dat wij het beter hebben… 

Toch heeft mama Rainbow in november nu laatst uitgelegd wat de sponsor al 

doet voor hen en voor de school (onderwijs, poridge, lunch), en gevraagd dat ze 

geen geschenkjes en zo 

meer zouden vragen… Zou ook alleen maar afgunst veroorzaken daar onder de 

kindjes, en dit is helemaal onze bedoeling niet. 

Een andere grote vraag van sponsors: wat na klas 8……. 

Voor ons ook nieuw, onze ‘eerste’ laatstejaars van Rainbow4kids Primary school 

zijn afgestudeerd. Het schooljaar in Kenia is ten einde. En onze laatstejaars 

hebben hun eindexamen gedaan. De resultaten krijgen ze in januari. Dan weten 

ze ook OF ze eventueel de kans hebben om verder te studeren. Want ze moeten 

een 'uitnodiging' krijgen van 3 middelbare scholen, waar ze eventueel mogen 

gaan studeren. Dan kunnen ze nog kiezen welke school er voor hen haalbaar is. 

Maar dan is er natuurlijk nog de vraag of de ouders deze studies wel kunnen 

betalen. 

Katrien heeft in november de vraag gekregen van de ouders van class 8 of de 

sponsors eventueel ook zouden bereid zijn om hogere studies te blijven betalen. 

Ze heeft die ouders in alle eerlijkheid geantwoord dat ze hen beloofde om de 

sponsors die vraag te stellen MAAR dat ze hen niet kon beloven dat de sponsors 

dit dan ook zouden doen. 

De prijs van de middelbare scholen is heel verschillend. Want je hebt een 

dagschool (de kinderen gaan dus iedere dag naar huis) en een internaat. Een 3tal 



jongeren werden dit jaar gesteund voor middelbaar onderwijs, en er werd reeds 

+/-700 euro per leerling betaald voor internaat. Dat zijn natuurlijk hoge bedragen. 

De kostprijs van een dagschool kennen we nog niet. Katrien wil wel in januari 

hierover info zoeken en doorgeven aan de sponsors die dit vragen. 

Hilde voor het Rainbow4kids team 
 

(nieuw emailadres: hilde.decaluwe@gmail.com) 
 
 

Asante sana, dank u voor het vertrouwen en voor 

de steun IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT 

www.rainbow4kids.be 
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