Nieuwsbrieven 2015
In 2015 verschenen er 2 brieven van Hilde in januari en februari en waren er nieuwsbrieven in
februari; zomer en december.
Nieuwsbrief van Hilde, januari 2015
Jambo jambo!,

30 januari 2015

Het wordt een gewoonte hé... brieven schrijven vanuit Kenia, dus ondanks de drukke dagen probeer ik die
gewoonte te behouden ☺
Het is en blijft een lange reis, vooral met Ethiopian Airlines wegens de vele tussenlandingen Brussel - Parijs Addis Ababa - Kilimanjaro - Mombassa en door de lange wachttijd in Addis (4 u.) maar aangezien andere
vliegmaatschappijen ons in de steek laten , is het een van de weinige opties. En het biedt als voordeel dat
we met 2 koffers mogen vertrekken! Zo reisden nog 5 andere mensen (sponsors) met me mee wat ons op
een totale bagage van 12 koffers van 23 kg en 6 x 7 kg handbagage bracht. Door een praatje kon ik problemen
aan de douane Kenia vermijden “iets mee om uit te delen’?? ikke: nono we komen enkel op vakantie” ;) en
we hadden 2 taxi’s nodig, eentje voor de personen, en een voor de bagage.
Katrien en Ingrid verblijven hier al, alsook Chantale (tandarts en losse medewerkster) en nog 3 vriendinnen.
We kregen dus een warm welkom (letterlijk en figuurlijk warm), we kregen het nodige drinken en meteen
wat losse info over onder meer internet en boodschappen, de wisselkoers van de Keniaanse shilling enz. Het
is onze eerste keer niet meer, dus we waren rap mee met alles. ’s Avonds met velen samen iets gaan eten in
The 40th Thieves, da’s thuis, Kenia: zee, wind en stilte ...
Gisteren donderdag was een rommelige dag. De hoogste klassen hadden (nu al...) examens in de voormiddag.
Daarna was er een nerveuse drukte omwille van de feestdag van de volgende dag. Tussendoor kwam
Madame Jane (kinderrechten) voor opvolging van wat gaande is in verband met de te kleine tweeling in het
dorp (casus kinderverwaarlozing door de moeder, we laten dit los als school maar zijn er als mens fel bij
betrokken...). Katrien had een afspraak met Madame Chao, officer of education in verband met wat onrust
omdat er 3 leerkrachten van ons vertrokken zijn naar gouvermentele scholen. De staat opent scholen en
investeert in leerkrachten, ze trekken hen zelfs aan met hogere lonen. We moeten dit toejuichen, komt Kenia
en de kinderen ten goede. Maar het is wel even schrikken als ze onze leerkrachten ‘afnemen’. Een goede
babbel met Madame Chao leerde dat dit zo is in Kenia: het begrip ‘loyaliteit’ kennen ze hier niet, dus we
mogen niet denken dat ze zullen blijven omdat wij hen graag zien... Ze vertrekken met het goed gevoel dat
ze gekozen worden door de staat (en meestal in hun geboorteregio), en heel zeker om het hoger loon. Wij
moeten het positief bekijken: we geven andere leerkrachten een kans, en wij krijgen met nieuwe mensen
misschien ook wel nieuwe kansen, nieuwe talenten? Er zijn momenteel leerkrachten genoeg, en we hebben
vandaag reeds 3 nieuwe enthousiaste mensen op school. So far so good, misschien wat wennen voor de
kinderen, maar zo te zien passen die zich vlug aan.
In het dorp zag ik de jonge Beatrice die bevallen is in oktober en die goed voor
haar zoontje Roger zorgt. Het is al een mollige baby van 3maand. Voorlopig
kunnen we Beatrice niet motiveren om terug naar school te komen en haar
primary school af te werken, jammer ...
In fel contrast met haar baby staan de (te) kleine tweeling James en Jacob
intussen 9 maand oud. Ze werden onlangs onderzocht in een ziekenhuis en daar
hadden ze in lange tijd niet meer zo’n schrijnende ondervoeding gezien. Het
medisch rapport is een bewijs van trieste nalatigheid van een alcoholverslaafde
moeder (van 6 kinderen) en dus wordt er via de kinderbescherming iets gedaan.
De sociale hulp van het dorp is groot, iedereen zet zich voor die kindjes in en er
worden oplossingen gezocht: een andere mama neemt de verzorgende taak op
zich, enkele mensen zowel hier ter plaatse, als in België, verzamelen financiële
steun om dit alles haalbaar te maken. Niet evident en een engagement op lange
termijn, hopelijk kan dit slagen.

Vandaag vrijdag werd op school feest gevierd: de afgestudeerde class 8 van december 2014 werd samen met
hun ouders uitgenodigd door het schoolcomité. Ook wij waren “gasten”, maar dan wel helpende gasten ☺
Speeches, dans, en nog eens speeches (Afrikaanse gewoonte, alles in het lang en het breed), prijsuitreiking
voor de beste 3 van de klas en een cadeautje voor iedereen, en dan een feestelijke pilau maaltijd met veel
muziek en dans!

Zo, afsluit van de schoolweek, weekend voor iedereen,
de kinderen zullen nagenieten want er was een vrolijke sfeer
op school en wij maken ons klaar voor een volle schoolweek
met heel veel to do’s! Maar dit weekend maken we ook tijd
voor andere dingen voor het project, zoals gaan shoppen? ☺
Warme groetjes, Hilde alsook Katrien & Ingrid

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

Nieuwsbrief van Hilde, februari 2015
Jambo jambo,
Vandaag halfweg de 2 weken Kenia, en hoera want zowat alle foto’s zijn genomen, gesorteerd in mapjes per
klas, jongens/meisjes, verkleind om in te laden op de website, in ware grootte voor print voor de sponsor
enz... Nu nog klasfoto’s nemen en foto’s van de leerkrachten.
Het is een fijne job, die foto’s nemen... 2 jaar geleden dat ik het deed, en samen met Katrien en Ingrid ging
het behoorlijk vlot, nadat de klaslijsten eerst grondig gecontroleerd werden.
Het computerwerk vraagt tijd, en kan niet geforceerd worden want de laptop krijgt rap te warm in deze
omgeving en dan loopt alles alleen maar vast. Dus, polé polé is de boodschap. Daarna volgt nog een groot
werk: alle fotootjes op de website vervangen door een nieuwe (pas)foto.
We hebben nu al goed zicht op wie er wel is op school, maar nog niet zo’n goed zicht op wie weg is. Dit
moeten we nu nog wat uitzoeken door de lijsten van dit jaar en die van vorig jaar naast elkaar te leggen.
Steeds een ware puzzel voor ons: kinderen gaan over naar de volgende klas of blijven zitten of zijn niet
teruggekomen, of staan vermeld onder een andere naam (soms gebruiken ze hun doopnaam, of hun
stamnaam of of ...). Teamlid Vera probeert alles van thuis uit mee op te volgen op de lijsten. De lijst van de
nieuwkomertjes kreeg ook al vorm. Van die nieuwkomers weten we ook dat sommigen het proberen, en na
een tijdje dan niet meer komen of omdat het dan toch te ver is, of omdat de ouders de schoolfee niet kunnen
betalen (3 euro per maand). De meeste klassen zijn momenteel volzet, zeker de kleuterklassen.
Onze nieuwe leerkrachten doen het echt heel goed. Blijkbaar jonge dynamische mensen, dat geeft een goed
gevoel. De rommelige start lijkt nu ook stilaan voorbij, en wij proberen hen ook wat minder te storen nu met
bezoek of feest of door de foto’s enz. Er is rust en discipline nodig voor de kinderen, hun gewone gang van
zaken, hun eigen dagelijks leven op school.

De klasbibliotheken kunnen ook opnieuw bijgevuld worden met boeken, dankzij een sponsor die ons
Engelstalige lees- en schoolboeken bezorgde. Zo had ik 20 kg boeken mee in een van de koffers. Ze worden
hier door de leerkrachten uitgekozen wat op niveau van hun klas is, en bruikbaar in hun lessen. De boeken
zijn heel bruikbaar Anja, nogmaals een asante sana, dank je wel!

Het weekend gebruikten we om van de zomer te genieten en energie op te doen ☺.
Een lange strandwandeling en onder andere een massagebeurt bij mama Jacqueline deden deugd. Jacqueline
is een Keniaanse vrouw die zich spontaan inzet voor de 2 meisjes die 2 jaar geleden hun mama (Lilian) na een
lange ziekte verloren. De meisjes komen bij ons op school, hadden nog nooit eerder spontaan een glimlach
getoond toen, onder de indruk van de trieste sfeer rond hun mama. Buurvrouw Jacqueline had zich al over
hen ontfermd en aan mama Lilian beloofd goed voor hen te zorgen. En ze doet dit tot op vandaag heel goed,
de meisjes zijn er ‘thuis’ en bloeien open. Vandaar dat wij het dan ook de moeite waard vinden haar te
helpen, door haar te promoten als goede massageplaats, en door er zelf klant te zijn! En het doet ook écht
deugd! ☺

Vele groetjes!
Katrien & Ingrid & Hilde

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

Nieuwsbrief februari 2018
Januari 2015... Volop zomer in Kenia, warm maar draaglijk door de zalige zeewind, en droog, heel droog dus
overal zand en stof. Zelfs de groene planten en bomen zien er dof van. Maar op school is er kleur en lawaai,
het schooljaar 2015 is gestart!

We zijn er zelf ook aanwezig: Katrien/mama Rainbow is er enkele maanden, andere teamleden (Ingrid en
Hilde) komen een kortere periode om mee te ondersteunen en taken uit te voeren: klaslijsten controleren,
de nieuwkomers oplijsten, en van alle kinderen nieuwe foto’s nemen.
Hilde schrijft vanuit Kenia:
Het is een fijne job, die foto’s nemen... samen met Katrien en Ingrid gaat het behoorlijk vlot, nadat de
klaslijsten eerst grondig gecontroleerd werden. Het computerwerk vraagt tijd, en kan niet geforceerd worden
want de laptop krijgt rap te warm in deze omgeving en dan loopt alles alleen maar vast. Dus, polé polé is de
boodschap. Daarna volgt nog een groot werk: alle fotootjes op de website vervangen door een nieuwe
(pas)foto.
We hebben nu al goed zicht op wie er wel is op school, maar nog niet zo’n goed zicht op wie weg is. Dit moeten
we nu nog wat uitzoeken door de lijsten van dit jaar en die van vorig jaar naast elkaar te leggen. Steeds een
ware puzzel voor ons: kinderen gaan over naar de volgende klas of blijven zitten of zijn niet teruggekomen, of
staan vermeld onder een andere naam (soms gebruiken ze hun doopnaam, of hun stamnaam of of ...). Teamlid
Vera probeert alles van thuis uit mee op te volgen op de lijsten. De lijst van de nieuwkomertjes krijgt ook al
vorm. Van die nieuwkomers weten we ook dat sommigen het proberen, en na een tijdje dan niet meer komen
of omdat het dan toch te ver is, of omdat de ouders de schoolfee niet kunnen betalen (3 euro / maand). De
meeste klassen zijn momenteel volzet!

We hebben veel zaken op te volgen. Bij de start van het schooljaar vertrokken enkele leerkrachten van onze
school... Goeie leerkrachten die we zullen missen. Katrien had een afspraak met Madame Chao, officer of
education in verband met onze onrust omdat er mogelijks nog leerkrachten kunnen vertrekken naar
gouvermentele scholen. De staat opent scholen en investeert in leerkrachten, ze trekken hen zelfs aan met
hogere lonen. We moeten dit toejuichen, komt Kenia en de kinderen ten goede. Maar het is wel even
schrikken als ze ‘onze’ leerkrachten ‘afnemen’. Een goede babbel met Madame Chao leert ons dat dit zo is in
Kenya: het begrip ‘loyaliteit’ kennen ze hier niet, dus we mogen niet denken dat ze zullen blijven omdat wij
hen graag zien. Ze vertrekken met het goede gevoel dat ze gekozen worden door de staat (en meestal in hun
geboorteregio), en heel zeker om het hoger loon. Wij moeten het positief bekijken: we geven andere
leerkrachten een kans, en wij krijgen met nieuwe mensen misschien ook wel nieuwe kansen, nieuwe
talenten? Er zijn momenteel leerkrachten genoeg, en we hebben vandaag reeds 3 nieuwe enthousiaste
mensen op school. So far so good, misschien wat wennen voor de kinderen, maar zo te zien passen die zich
vlug aan, en eerlijk gezegd, alles verloopt heel vlot. De nieuwe leerkrachten zijn goed opgeleid, zijn
enthousiast en creatief, en het werkt verfrissend voor onze andere leerkrachten.

Februari 2015. Er komt beweging in de website www.rainbow4kids.be,
de nieuwe kindjes die een sponsor zoeken komen online! En het geeft een fijn
gevoel als al vrij snel de eerste sponsoraanvragen in onze mailbox verschijnen!
De lijst met kinderen die niet terugkwamen is ook gecheckt, van een aantal
kinderen kon de reden achterhaald worden, van andere ook weer niet.
Het is Afrika, de mensen settelen zich niet zo vaak, of vertrekken op zoek naar beter inkomen,
het is low season/laag seizoen, ze blijven soms bij hun familie in hun geboortestreek, het regenseizoen
komt eraan enz. De sponsors worden per mail verwittigd, en hopelijk vinden ze het fijn om een ander
kindjes kans te geven op onderwijs + eten. Of sommigen voelen er iets voor om de leerkrachten te steunen.
Ook in het dorp achter de school wordt, toch zeker naar de Afrikaanse polé polé normen, goed door gewerkt
om plaats te maken voor de nieuwe speelplaats (ons doel voor 2015). De speelplaats ligt nu vóór de school,
en dat stuk grond behoort tot de openbare weg, de weg naar de airstrip van Ukunda die hier dichtbij ligt. Die
airstrip is begonnen aan een uitbreiding, een andere school (staatsschool) wordt daarvoor momenteel
afgebroken en wat verder heropgebouwd, en de weg naar de airstrip wordt binnenkort verbreed. Nu is er al
meer verkeer (ook vrachtwagens en bulldozers) en het voelt onveilig voor de kinderen.

Onze acties met Rainbow zijn dus dit jaar onder meer voor de financiering van die nieuwe speelplaats.
Een deel van de huisjes (hutjes) moesten daarom afgebroken worden en wat verder in het dorp terug
opgebouwd worden. Papa Rainbow werd bij aankomt toch wel positief verrast dat de deadline van 10
februari gehaald is, het terrein is vandaag zo goed als vrij.

En het blijkt ook wel weer een positief verhaal, want het is toch ook wel weer een stap vooruit voor het dorp:
foto’s van voor en na tonen het verschil.
Tussendoor gebeuren steeds ook vele dingen die we als school moeten loslaten, maar waar we als mens fel
bij betrokken zijn. We helpen mee met vele mensen rondom ons, zowel met raad als daad. We winkelen
lokaal op zoek naar mooie en leuke verkoop artikelen (kom zeker zien naar onze verkoopstand op de
Benefiet: 30 mei 2015!) en we maken daarmee zoveel lokale handelaars gelukkig want de zaken gaan slecht
door het vele negatieve nieuws over Afrika met weinig toerisme als gevolg. Dus, goed dat wij er zijn! ☺
We bedanken graag alle sympathisanten en sponsors voor het vertrouwen in ons project!!

Hilde namens het Rainbow4kids team

Sommige mensen komen in je leven als
zegeningen, anderen als lessen.
(Moeder Theresa)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nieuwsbrief zomer 2015
Terwijl jullie in België tijdens de maand juli aan het genieten waren van de blakende zon hebben wij hier heel
wat regenbuien over ons heen gekregen…. nog nooit meegemaakt.
Maar volgens de Kenianen zijn dit allemaal ‘blessings’ (zegeningen)… :-) Ik vrees dat we er nu zelfs genoeg
hebben om onze laatste trimester van dit Keniaans schooljaar, zonder problemen door te komen :-).
In elk geval zijn wij, Rainbow4kids, gezegend geweest met heel enthousiaste vrijwilligers: Wim, Denise,
Chantal, Anke, Marjolein, Bart, Vincent, Liesbeth, Matthijs, Michel en Jenny.
Allemaal unieke mensen, die heel wat verwezenlijkt hebben. Zoals: kinderen met leerproblemen werden
begeleid, nieuwe liedjes en dansjes werden aangeleerd (https://www.youtube.com/watch?v=QElUEI7cZBo),

krijtborden kregen een nieuw laagje verf, uniformen werden hersteld, kleuterklassen kregen extra
legplanken, er werd geknutseld voor en in de klassen, stoelen en tafels werden verstevigd, de sponsorbrieven
werden uitgedeeld, extra leerboeken werden aangekocht, ….

Graag verwijs ik naar het verslag van Anke, één van de vrijwilligers (hieronder). Zij beschrijft hoe zij haar
verblijf in Rainbow4kids heeft ervaren.

….. ASANTE SANA ….. DANK U WEL …..
Aan allen die het mogelijk hebben gemaakt om de grote droom van onze schoolkinderen te verwezenlijken:

“ONZE NIEUWE SPEELPLAATS”

Op 1 september, eveneens start van onze laatste trimester, zullen onze kinderen eindelijk in een veiliger
omgeving kunnen spelen. Ook het buitenspeelgoed en onze reserve stoelen zullen kunnen veilig opgeborgen
worden in de nieuwe bergingen. Als het budget ons toelaat, hebben we ook plannen om een extra trap te
maken, zodat de kinderen die op het eerste verdiep les krijgen, gemakkelijk naar de nieuwe speelplaats
kunnen gaan. Binnenkort krijg je hiervan een uitgebreid verslag.
Uit naam van het Rainbow4kids team Katrien -mama Rainbow

Er is maar één ding mooier dan
gelukkig zijn. Dat is anderen
helpen om ook gelukkig te zijn.
Jim Tompson

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

Brief van vrijwilligster Anke
Het is ondertussen al bijna drie weken geleden dat het Keniaanse avontuur van Marjolein, Vincent, Bart en
mezelf ten einde liep. Toch was deze ervaring iets waar ik elke dag opnieuw met blijdschap, ontroering en
dankbaarheid op terugblik. Een sprong in het onbekende meende een geweldige ervaring in het
warm(hartig)e Zuiden te worden.
Ons avontuur begon met een hartelijk welkom in de Rainbow school. De leerlingen toonden ons wat
Afrikaans ritme nu echt inhoudt en ook stelden ze ons perplex met hun welluidende engelenstemmetjes. Een
eerste ontroerende moment ontlook zich voor ik het al goed en wel besefte. Dit was de eerste van heel wat
overweldigende momenten. Al snel konden we kennis maken met de verschillende leraren en elk van hun
stuk voor stuk wonderlijke leerlingen. Onze ervaringen in de school waren voor elk van ons verschillend. We
hielpen waar we konden; zo gaven Bart en Vincent voornamelijk bijles wiskunde en Engels, maar ze namen
ook lessen rond aids/hiv en tandhygiëne voor hun rekening. Marjolein en ik stonden Madame Rose bij in
class 2, daarmee hielpen we haar bij haar administratieve werk en namen we wat lessen Engels, wiskunde
en wetenschappen voor onze rekening. Iets waar we elke dag naar uitkeken, was het zangmoment tijdens de
lunchbreak. Daarin leerden we de Rainbowkids het lied “Happy” van Pharrell Williams aan. Met ons vieren
probeerden we het lied aan te leren, maar al snel leerden wij heel wat meer bij over Afrikaans ritme en
dansmoves! Een heerlijke ervaring, die door Ingrid met fantastische choreografieën aangevuld werd. Mijn
persoonlijke hoogtepunt was een les yoga die ik met class 2 op het strand mocht geven. Sommige van deze
kindjes wonen op enkele kilometers van het strand, maar toch hadden enkelen nog nooit het witte zand
tussen hun teentjes gevoeld. Nog nooit hadden ze het poederblauw van de Indische Oceaan op hun netvlies
kunnen laten branden. Vreemd toch? Beseffen dat het paradijs slechts voor enkelen weggelegd is, maar het
voor de meesten een ruwe realiteit van overleven inhoudt.
Soms vind ik het ontzettend moeilijk om correct weer te geven wat ik op bepaalde momenten precies voelde.
Emoties en indrukken zijn niet eenvoudig om te zetten in woorden, en dat is precies waar ik zo veel moeite
mee heb bij het beschrijven van mijn vrijwilligerswerk in Kenia. Het was prachtig om de lachende en dankbare
gezichtjes van de leerlingen elke dag opnieuw te mogen zien stralen. Hun enthousiasme om te leren en te
spelen was voor mij ongezien. De dankbaarheid voor elke nieuwe dag ontroerde me tot in de hoogste graad.
De hoop op een beter morgen en de acceptatie van vandaag, zijn een groot voorbeeld voor ons allemaal; het
optimisme en de eeuwige glimlach van de Kenianen hoopvol.
Als beginnend leerkracht heb ik er net mijn eerste jaar les geven op zitten, maar de drie weken in de Rainbow
school hebben me zo veel meer bijgeleerd. Een ervaring zoals deze helpt relativeren. “We hebben het hier
helemaal niet zo slecht!”. Maar anderzijds heeft onder meer de kooksessie van Madame Christine me laten
inzien dat aangename activiteiten in klasverband zo veel meer waard zijn dan enkel en alleen het curriculum
volgen. Het wekelijkse schooldebat waarbij leerlingen hun eigen mening leren formuleren én die leren
verdedigen aan de hand van argumenteren -en dit op volledig vrijwillige basis van de leerkrachten. Daar valt
iets van te leren! Deze leerkrachten hebben moed en enthousiasme, iets waar ik binnen Belgische
lerarenkorpsen soms tevergeefs naar zoek.
Ik denk dat ik voor elk van ons vier vrijwilligers mag spreken, als ik zeg dat deze ervaring in de Rainbowschool
ons leven heeft veranderd. Wat ben ik verheugd, overweldigd en ontzettend dankbaar voor deze mooie
ervaring. Met overtuiging en blijdschap kan ik zeggen dat dit niet onze laatste keer Kenia was. Asante sana,
Katrien en de hele Rainbow crew! Dankzij deze mensen met een ontzettend groot hart, wordt een klein stukje
van de wereld beter. Geluk schuilt immers in een klein hoekje, nietwaar?
Anke

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

Nieuwsbrief december 2015
ER WAS EENS...
MAMA RAINBOW MET EEN DROOM... “Sinds de start van het project ‘Rainbow4kids’ in december 2006 werd
er al heel wat gerealiseerd.
Dankzij de steun van talloze vrijwilligers, sympathisanten en sponsors uit alle delen van de wereld, konden wij
dit verwezenlijken.
In dit overzicht nemen we u graag mee om kennis te maken met de evolutie van ons project. Het is een droom
die werkelijkheid wordt.”
Beste sponsors en sympathisanten, Jullie kunnen meer lezen en vele foto’s bekijken op onze website
www.rainbow4kids.be onder realisaties. Maar zoals het past op het einde van het jaar, willen we jullie graag
even een overzicht geven wat we samen met en vooral dankzij jullie bereikt hebben.

2015
Januari:
Maart:
April:

Mei:
Juli:

Augustus:

Oktober:

⚫ Start van het zesde schooljaar met 405 kinderen.
⚫ Bouw ‘Rainbow Talent Academy’.
⚫ Begin van de aanleg van de nieuwe speelplaats, achter de school.
⚫ Tijdens de eerste periode van de bouw werden er een aantal huisjes afgebroken en
verplaatst om een extra grote ruimte voor de speelplaats te creëren. Ook werd het
eerste stuk omheiningmuur gebouwd.
⚫ Plaatsen van banken voor de kinderen om te zitten tijdens de middagpauze.
⚫ Nieuwe rekken in de kleuterklassen.
⚫ Herstellen van schooluniformen.
⚫ Maken van nieuw educatief materiaal voor de kleuters.
⚫ Verstevigen van de tafels en banken uit de refter.
⚫ Nieuwe liedjes en dansjes werden aangeleerd
(www.youtube.com/watch?v=QElUEI7cZBo)
⚫ Tweede gedeelte van de aanleg van de nieuwe speelplaats, achter de school.
⚫ Afwerking én opening Rainbow Talent Academy’.
⚫ Via een nieuwe trap kunnen de kinderen vanaf de eerste verdieping van de
school, rechtstreeks naar de speelplaats. In de hoek worden er drie bergplaatsen
gebouwd, voor het turn- en speelmateriaal; berging voor de stoelen en een
werkruimte voor onze klusjesman.
⚫ Nieuwe opbergruimte voor speelgoed werd ingericht met rekken.
⚫ Aanleg speelruimte onder afdak met hinkelspel en nog veel meer.
⚫ De kookmama en de klusjesman krijgen een uniform.
⚫ De ‘dream list’ van schooljaar 2015 geraakt ingevuld...
⚫ En last but not least: de officiële registratie van RAINBOW4KIDS trust!

2016: ‘samen met u,
kijken we er naar uit’
We willen jullie graag bedanken voor de steun en het vertrouwen in ons project!!
Het Rainbow4kids team zowel in Kenia als in België

