2021

Januari

Heropening van de school
Omwille van corona moesten op 16 maart 2020 op last van de
Keniaanse regering al de scholen sluiten.
In september 2020 mochten de leerjaren 4 en 8 terug naar school
om bij wijze van proef, te kunnen zien of het lesgeven weer veilig
mogelijk is.
Op maandag 4 januari 2021 mogen al de kinderen (peuters, kleuters
en lagere school) weer terug naar school. Er wordt echter niet
gestart met het nieuwe schooljaar zoals gebruikelijk, maar men gaat verder waar er gestopt
werd in 2020, dus met het tweede trimester van schooljaar 2020. De klassen 4 en 8 starten
met het derde trimester van schooljaar 2020.
Start internaat voor het 8ste leerjaar
Class 8 bereidt de start voor van de boardingschool. Vanaf morgen , 6 januari, blijven ze slapen
op school om hun eindexamens voor te bereiden.

Maar eerst moet het internaat ‘spic & span’ gepoetst worden. Matrassen luchten en bedden opmaken

Februari

Wie wil onze kinderen sponsoren?
We gaan weer op zoek naar sponsors voor onze kinderen. Wil jij graag een leerling van de
Rainbow4Kids primary school in Ukunda (Kenia) een betere toekomst geven?
Sponsor dan één van onze kinderen. Gebruik hiervoor dan deze link:
https://www.rainbow4kids.be/nl/index.php?p=4&s=1 en kies een jongen of meisje naar
keuze. Hartelijk dank op voorhand om een kind te sponsoren.

Week van de vrijwilligers

Maart

Internationale vrouwendag
Ook wij vieren op 8 maart alle vrouwen,
in het bijzonder al de dames die zich in
Kenia en/of België inzetten voor ons project.

Post van Rainbow4Kids voor onze sponsors
Vandaag, 10 maart 2021, zijn alle uitnodigingen voor het betalen van de sponsoring van onze
kids, samen met onze nieuwsbrief, naar de sponsors vertrokken. Hou dus je brievenbus in het
oog. Nu reeds bedankt om ook in 2021 onze kinderen te sponsoren. Asante sana.
U kunt deze ook online lezen via deze link: https://www.rainbow4kids.be/nl/index.php?p=5

Koekjesverkoop
Het is al een hele tijd geleden dat we nog een actie konden
aankondigen om extra centjes voor ons project te kunnen
inzamelen.
Omwille van de corona maatregelen is het heel moeilijk
geworden om iets te organiseren.
Maar onze ambassadeurs, Leen en Kelly, wagen het erop en
organiseren een koekjesverkoop van de gekende Lotus
specialiteiten om Rainbow4Kids te steunen.
Heb je ook goesting in een lekker koekje? Bestel dan een
koekjespakket bij hen. Alle info in de bijgaande foto. Alvast
bedankt om Rainbow4Kids op deze manier te steunen.

Nieuws uit ons achtste leerjaar
Weet u het nog? Op 4 januari mochten onze kinderen weer
terug naar school en zijn ze gewoon verder gegaan waar ze op
17 maart 2020 gestopt waren, dus begon het tweede trimester
van het schooljaar 2020. De leerlingen van klas 8 echter
begonnen aan het derde trimester omdat zij al vanaf oktober
2020 terug naar school mochten.
Op maandag 22 maart beginnen zij aan het verplichte
staatsexamen. In alle scholen in heel Kenia wordt hetzelfde
examen afgenomen. Men noemt dit het KCPE examen. De
leerlingen die minimaal 350 punten behalen, kunnen door de
middelbare scholen uitgenodigd worden om bij hen te komen
studeren en krijgen hiervoor dan ook een subsidie van de
Keniaanse regering.
Bij het begin van de workshops in de
Rainbow Talent Academy

Op onze school zijn er een paar mooie tradities die doorgaan voordat de examens beginnen.
De eerste is de ‘prayersday’. Op deze dag komen leerlingen en leerkrachten bijeen om te
bidden om Gods zegen te vragen over het verloop van de examens.
Een andere traditie is de jaarlijkse schoolreis naar het Haller Park, ten noorden van Mombasa,
met aansluitend tijd om te ravotten aan het strand en te genieten van een lekker ijsje. Deze
schoolreis wordt de kinderen aangeboden door onze Belgische sponsor Goveco
(www.goveco.com). Voor onze kinderen is deze schoolreis een dag om vol verlangen naar uit
te kijken, voor hen is het dus een grote teleurstelling dat er omwille van de corona regels
geen uitstappen mogen georganiseerd worden.
Maar gelukkig werd er een mooi alternatief gevonden. Op dit moment is Ward, een
enthousiaste monitor bij Kazou (Jeugddienst CM), bij ons aan de slag als vrijwilliger. Met al
zijn ervaring en gesteund door het Keniaanse Rainbow4Kids team en sponsor Goveco,
organiseerde hij in de lokalen van de Rainbow Talent Academy een dag die de kinderen niet
snel gaan vergeten. Ze konden zich uitleven in verschillende workshops zoals koken, sieraden
maken, dansen en nog meer leuke dingen aangepast aan hun leeftijd.
Ward heeft ons beloofd om in de loop van de week een uitgebreide verslag met foto’s te
sturen, zodat we dit van dichtbij kunnen herbeleven. Dank aan iedereen, in het bijzonder aan
Ward, die zich hebben ingezet om er iets moois van te maken. Wij wensen al onze leerlingen
veel succes bij de examens.

Voor de aanvang van deze bijzondere dag, kijken en luisteren de kinderen met volle aandacht
naar wat mama Rainbow hun vanuit Lennik via zoom te vertellen heeft. Zo wenst mama de
kinderen een leuke dag en veel succes met de examens

The ‘prom’ of class 8!
Enkele dagen later kregen we van Ward onderstaand verslag met heel veel foto’s, waar we
een selectie uitgemaakt hebben.
Een ‘prom’ - wat is dat nu weer voor iets - hoor ik je al zeggen. Wel, met een ‘prom’ wordt
het vieren van je laatste dagen op school of universiteit bedoeld, als het einde van een
hoofdstuk in je leven, beter gekend als een eindejaarsbal. Het idee om zoiets te organiseren
voor onze Class 8 ontstond eigenlijk op initiatief van de leerlingen zelf. De schooltrip van Class
8 werd omwille van de COVID-restricties helaas geannuleerd. De teleurstelling was groot,
waarom wordt juist hun jaar getroffen…
Tijdens een speeltijd werd vrijwilliger Ward overspoeld met vragen of dat hij ooit een ‘prom’
heeft gehad? Was dit met muziek? Oh, was er dan veel eten? Had je een date? Werd er
gedanst? Uit deze vragen voelde hij de interesse en goesting van de leerlingen om hun
hoofdstuk bij Rainbow in schoonheid te eindigen.

Dankzij de financiële ondersteuning van Goveco en de goedkeuring van mama & papa
Rainbow gingen Jack en Ward aan de slag. Het zou én moest vooral een dag worden om niet
te vergeten. Na wat brainstormen kwamen ze tot heel wat ideeën die allemaal werden
gebundeld in een goed gevulde dag.
Het begon allemaal al voor 8 uur ’s ochtends. De leerlingen maakten zich klaar, met glad
gestreken uniform en verzorgde haarkapsels stonden ze te wachten op Ward die hen kwam
ophalen op school. Ze verplaatsten zich naar de Rainbow Talent Academy, een nieuwe
omgeving voor Class 8 waar de meeste verassingen op hen stonden te wachten. Bij aankomst
werden eerst enkele groepsspelen gespeeld om iedereen ‘warm’ te maken. We kunnen je
verzekeren, met het warme zonnetje op de achtergrond is dat niet moeilijk! Tijdens de
voormiddag werden de klas en leerkrachten opgesplitst in drie delen. Als het ware een soort
van doorschuifsysteem met drie verschillende activiteiten. Een eerste activiteit was een
kookworkshop. De leerlingen maakte kennis met Chef Joe en de wondere wereld van de
keuken. Voor een groep van meer dan 60 mensen koken is namelijk geen gemakkelijke
opdracht! De leerlingen leerden heel wat tips en tricks in de keuken en de voorbereidingen
voor een stevige maaltijd werden zo ook in gang gezet. Een tweede activiteit was in de Art
class onder leiding van teacher Amos. Bij hem maakte de leerlingen leuke souvenirs. Er
werden armbandjes en halskettingen gemaakt die ze daarna mee naar huis mochten nemen.
Een super coole activiteit waarbij alle creativiteit gebruikt kon worden. Tot slot werd er bij
een laatste activiteit hard ingezet om de locatie een echte feestinkleding te geven. Talrijke
ballonnen en geschreven flappen werden omhoog gehangen, takken van palmbomen werden
sierlijk gevlochten en de leerkrachtentafel werd heel ‘sjiek’ gedekt.

De kook workshop

In de workshop bij Amos leerden we om zelf een armband of ketting te maken

Het maken van de versiering werd gedaan in workshop 3

Van al dat werken krijg je natuurlijk dorst! Gelukkig stond rond de middag een heerlijke
aperitief te wachten! Een vruchtensapcocktail met soda, het recept gaan we hier helaas niet
prijsgeven, maar we verzekeren je, het viel enorm in de smaak. Met vele hapjes en nootjes
werd de receptie van de dag ingezet.

Een livestream speech van mama & papa vanuit België mocht daar natuurlijk niet aan
ontbreken! Mooie woorden werden verteld en hier en daar rolde er zelfs een traantje. Zo’n
hoofdstuk afsluiten bij Rainbow laat natuurlijk wel heel wat herinneringen na…
De foto’s van deze livestream staan bij het artikel ‘Nieuws uit ons achtste leerjaar’

Vervolgens kwam een stevige klasact aan de beurt. Deze bestond uit twee super coole dansen
waarbij de beentjes al eens stevig werden los gegooid. Van al dat dansen krijg je natuurlijk
honger, maar daar had Chef Joe een oplossing voor. Een stevige pasta, of zoals hij dat zelf
noemt: “A garlic induced penne with healthy veggis and minced meat”, een hele boterham
om van te smullen! Het dessert mocht daar natuurlijk niet aan ontbreken. De vers gefrituurde
banaan viel dan ook goed in de smaak!

Welkom aan onze gasten en… smakelijk eten

Na een snelle opkuis werden de tafels op kant geschoven en de party in gang gestoken. Zowel
de leerlingen, leerkrachten als de hele ondersteunde ploeg kregen voldoende kans om te
swingen op hun lievelingsplaatjes. Voor onze leerlingen was dit misschien wel de tofste
activiteit van de dag. Even alle stress en zorgen omtrent de examens op kant kunnen schuiven
en je zorgeloos kunnen amuseren met al je vrienden, zalig toch?

En hop met de beentjes….

Tegen avond werd de party beëindigd, maar dat was zeker geen einde van het feest!
De leerlingen gingen terug naar hun vertrouwde schoolomgeving waar een echte actiefilm
stond te wachten. De tijd met ‘Fast Five’ ging vliegensvlug vooruit!
Op het einde plande Ward nog een avondsluiting, een klein bezinningsmomentje om deze
fantastische dag te eindigen. Met een voldaan gevoel ging iedereen naar bed, volledig
opgeladen om te knallen op de examens van volgende maandag.

De eetzaal van de school werd een cinema

En voor het slapengaan nog even nakaarten

Bezinningsmoment met Ward en hij werd ook bedankt door de kinderen voor de geslaagde dag

En nogmaals dank aan Steven van
Goveco om deze fantastische dag
mogelijk te maken!

Laatste schooldag voor klas 8
24 maart 2021, was de laatste examen dag
voor de leerlingen van klas 8. Het was tevens
de laatste keer dat ze als leerling van de
Rainbow4Kids primary school de schoolpoort
binnen zijn gegaan. De meeste hebben hier
school gevolgd vanaf de eerste kleuterklas,
dat is in totaal 11 jaar. Nu wacht hun een
lange vakantie. Wij wensen hun allemaal een
mooie toekomst en hopen dat ze nog vaak
aan de schooltijd bij ons terugdenken.
Alvorens de schoolpoort definitief dicht te
doen, werd er nog een groepsfoto gemaakt
als herinnering. En omdat ze er zo mooi
mogelijk op zouden staan, hebben ze - en dit
alleen voor de foto - het mondmasker
eventjes afgezet.
Vanuit Rainbow4Kids willen wij bij deze gelegenheid ook de sponsors van deze kinderen heel
hartelijk danken voor het jarenlang sponsoren van hun sponsorkind. Dankzij jullie kregen zij
een goede vorming en zijn ze gereed voor de volgende stap in hun leven.
We kregen ook onderstaand berichtje van een mama uit klas 8. We hebben haar gevraagd of
we haar tekst mochten gebruiken. Wel heb ik haar gezegd dat we haar naam en de naam van
haar zoon zouden weglaten. Ze was helemaal akkoord.
U leest hieronder de brief zoals wij deze ontvangen hebben, de vertaling is van ons.
Jambo MAMA & PAPA RAINBOW!
I clearly remember the day my Son joined Rainbow 4Kids! in class 3 under Teacher Barnice, He had
stayed home a whole term due to lack of school fees. Ididnt know what to do with him or where
to take him! i had no idear of any school becouse whichever school iwould have thought of no
mater how cheap it could have been still it was vert expensive to me, becouse i couldnt afford even
a pair of uniform at that moment. Luckly 1 of your Teacher knewed my situation! i remember she
came to me begging for my child to help not me going to ask her for help! when she took him he
didnt have the uniform for a full term! and he was not chased away. and it's all about the LOVE,
CARE and the Suport you have given to our Children, The LORD brought you all the way from your
country to come and Serve Him Here, by helping the needy. i have no words to expres how
thankfull iam to you and all the people you have joined hands in helping us in Kenya. MAY THE
LORD KEEP YOU, PROTECT YOU AND YOUR LOVED ONES And MAY HE BLESS YOU TILL ENTARNITY.
Jambo MAMA & PAPA Rainbow!
Ik herinner me nog goed de dag dat mijn zoon naar Rainbow4Kids ging! In klas 3 bij juffrouw
Bernice was hij een heel semester thuis gebleven wegens gebrek aan schoolgeld. Ik wist niet wat
ik met hem moest doen of waar ik hem mee naartoe moest nemen! Ik had geen idee van welke
school dan ook, want welke school ik ook had kunnen bedenken, hoe goedkoop het ook had
kunnen zijn, het was nog steeds erg duur voor mij, omdat ik op dat moment zelfs geen uniform
kon betalen. Gelukkig kende één van je leraars mijn situatie! Ik herinner me dat ze naar me toe
kwam smekend om mijn kind, niet dat ik haar om hulp ging vragen! Toen ze hem nam, had hij het
uniform niet voor een volledige termijn en toch werd hij niet weggejaagd. En het gaat allemaal
om de LIEFDE, ZORG en de STEUN die je aan onze kinderen hebt gegeven. De HEER heeft je
helemaal uit je land gebracht om Hem hier te komen dienen, door de behoeftigen te helpen. Ik
heb geen woorden om uit te drukken hoe dankbaar ik ben aan u en alle mensen die samen met u
de handen ineengeslagen hebben om ons in Kenia te helpen. MOGEN DE HEER VAN U HOUDEN,
U EN UW GELIEFDEN BESCHERMEN EN MOGEN HIJ U ZEGENEN TOT IN DE EEUWIGHEID.

APRIL

Pasen

Ramadan
Op 13 april begon de ramadan.
Rainbow4Kids wenst al onze leerlingen
en hun familie een gezegende vasten.

Sponsor gezocht
We zijn nog steeds op zoek naar sponsors voor onze
kinderen. Wil jij ook graag een leerling van de
Rainbow4Kids primary school in Ukunda (Kenia) een
betere toekomst geven?
Sponsor dan één van onze kinderen. Gebruik hiervoor
dan deze link:
https://www.rainbow4kids.be/nl/index.php?p=4&s=1
en kies een jongen of meisje naar keuze.
Hartelijk dank op voorhand om een kind te sponsoren.
Voor meer nieuws over Rainbow4Kids kun je terecht
op onze website: www.rainbow4kids.be.

Goveco
Met dank aan onze sponsor Goveco om ons project te
blijven steunen. Asante sana.
Je kunt het verslag van deze onvergetelijke dag voor
onze laatstejaars lezen en meebeleven, als je deze link
gebruikt: https://www.rainbow4kids.be/nl/?p=16.

MEI

Leerlingen ‘Spring in ’t veld’ Bellingen zamelen 2.971,51 euro in voor school in Kenia
Zo’n 220 leerlingen van de kleuter- en lagere school Spring
in ’t veld in Bellingen (Pepingen) zamelden de afgelopen
weken geld in voor het project van Rainbow4Kids.
Deze organisatie bouwde in 2009 een kleuter- en lagere
school in Maweni (Ukunda, Kenia) en bevoorraadt deze met
drinken, eten en schoolmateriaal.
De kinderen van de school moesten verschillende
opdrachten uitvoeren en zich laten sponsoren door al hun
familieleden. Met taakjes zoals de auto wassen en de vloer
dweilen trokken ze huiswaarts. Verder werd er ook een wandeling doorheen de
deelgemeente georganiseerd met verschillende opdrachten
waar ze ook weer en centje mee konden verdienen. In totaal
werd er maar liefst 2971.51 euro ingezameld voor het project.
De oprichtster van de vzw, Katrien Vermeersch, vertrekt
zaterdag opnieuw naar Kenia met het ingezamelde geld.
Bron: ‘Het Laatste Nieuws’

Moederdag

Start derde trimester van het schooljaar 2020
Op 11 mei 2021 start van het laatste
trimester van het stopgezette
schooljaar 2020 door corona

Potloden gezocht
Onze leerlingen schrijven op school met een potlood en ook hun huiswerk wordt met potlood
geschreven. Helaas is onze stock op.
Dus een warme oproep om thuis eens in alle kasten en schuiven te kijken of er nog
ongebruikte potloden liggen. Wij gaan heel gelukkig zijn, als je die aan Rainbow4Kids schenkt.
Via deze links kun je onze teamleden en ambassadeurs bereiken.
Kernteam:
https://www.rainbow4kids.be/nl/?p=7
Ambassadeurs:
https://www.rainbow4kids.be/nl/?p=15

De oproep om ons schrijfpotloden te bezorgen werd
een ongelofelijk succes. Het werd maar liefst 40 keer
gedeeld op Facebook en 6367 keer bekeken.
Hoeveel potloden we in totaal kregen is moeilijk te
zeggen, maar iedereen die dit jaar naar Kenia reist
neemt er een flink aantal mee.
Heel veel dank aan
iedereen.

En deze mooie meid liet iedereen via Instagram weten dat
ze schrijfpotloden verzamelde voor Rainbow4Kids. En met
succes, zo te zien op de foto. Dank je wel

Brieven voor onze kinderen

Beste sponsors, graag herinneren we jullie
nog eens aan de mail van 4 mei met de
oproep om een briefje naar je sponsorkind
te sturen. We kregen ondertussen al een
aantal brieven binnen, maar nog lang niet
voor ieder kind. Tover ook een glimlach op het gezicht van je sponsorkind en schrijf vandaag
nog een brief. Het adres waar je de brief kunt bezorgen, vind je in de mail.
En niet vergeten: schrijf de naam en de klas van je sponsorkind in de linker boven hoek,
dankjewel hiervoor.

JUNI

Madaraka day
Madaraka Day is een nationale feestdag die elk jaar op 1 juni wordt gevierd in de Republiek
Kenia. Het herdenkt de dag in 1963 dat Kenia intern zelfbestuur bereikte nadat het sinds 1920
een Britse kolonie was. Madaraka is een Swahili-woord voor "autoriteit, heersende macht".
Wij wensen al onze Keniaanse vrienden een mooie feestdag.

Vaderdag

Internationale dag van het Afrikaanse kind
Er zijn al veel dagen die iets met kinderen te
maken hebben. 16 juni is er één van. Dan is het
de Dag van het Afrikaanse Kind.
En nee, wij weten ook niet waarom er geen Dag
van het Europese Kind, Dag van het ZuidAmerikaanse Kind of een Dag van het Saudische
Schiereiland-Kind is. Maar wel één voor
Afrikaanse kinderen dus. Die zijn er namelijk
(wellicht) wel het slechts aan toe van alle
kinderen op alle continenten. Zo is het slecht
gesteld met onderwijs en gezondheid in die
regio's. Daarom kunnen vele kinderen niet naar
school, moeten zij werken, en leven zij onder barre omstandigheden.
Wij als, Rainbow4Kids, zorgen er voor dat 460 kinderen in het Keniaanse Ukunda, wel kunnen
genieten van degelijk onderwijs en iedere schooldag een gezond en voedzaam ontbijt en
lunch krijgen.
Wij kunnen dit doen met de steun en hulp van onze vrijwilligers, sponsors en sympathisanten.
Meer info op www.rainbow4kids.be

Leuk steuntje event
Op zaterdag 19 juni organiseert Makro op de
parking van de winkel in Sint-Pieters-Leeuw een
event om de verenigingen een steuntje in de rug
te geven na de moeilijke corona periode.

Enkele dagen voor het geplande event laat
Makro ons echter weten dat het 'leuk steuntje
event' van zaterdag 19 juni niet mag doorgaan
van de FOD Economie.
Makro stelt dit nu uit maar niet af. Van zodra het
mag, laten we het weten via onze Facebook
pagina.
Nieuwe datum: zaterdag 4 september 2021

Potloden gezocht…. en gevonden
In de maand mei lanceerden we via Facebook een
oproep dat we op zoek waren naar schrijfpotloden voor
onze leerlingen. De kinderen moeten hier nog enorm
veel schrijven en hiervoor gebruikt men voornamelijk
potloden omdat de inkt van de bics snel uitdrogen
omwille van de warmte.
Op onze oproep werd massaal gereageerd en einde juni
hebben onze vrijwilligers reeds een eerste lading
potloden meegenomen.
Een fiere Madame Fatuma poseert hier met een koffer
vol schrijfgerief op haar hoofd.

Hartelijk dank aan iedereen die potloden schonk
aan Rainbow4Kids.

Inkopen doen voor 500 maaltijden
Wat staat er iedere week op het boodschappenlijstje van onze
koks?
Dankzij de sponsorbijdrage van de sponsors van onze leerlingen
kunnen we wekelijks onze aankopen doen. Want om iedere
schooldag bijna 500 maaltijden gereed te maken, is er meer nodig
dan je zou denken. Iedere week worden er levensmiddelen
aangekocht en op school bezorgd.

JULI

Post uit België

Begin juli werden naar jaarlijkse gewoonte de meegebrachte brieven van de
sponsors aan de kinderen uitgedeeld. Op voorhad werden ze per klas
gesorteerd en daarna kon het uitdelen beginnen. Het deed deugd om door
middel van een brief, een lach te kunnen toveren op hun gezichtjes.
Onze dank gaat uit naar de 280 sponsors die de tijd hebben genomen om
een briefje te schrijven naar hun sponsorkindje.
Voor de kinderen die geen brief kregen hebben wij zelf een kaartje gemaakt.
De kinderen van class 4 krijgen hun post later want ze zijn momenteel niet
op school. Zij komen eind juli terug naar school bij de start van het nieuwe
schooljaar.

Dank aan al de briefschrijvers!!!

Babyklas

Peuterklas

Eerste kleuterklas

Tweede kleuterklas

Graad 1

Graad 2

Graad 3

Klas 5

Klas 6

Klas 7

Meer foto’s op onze
Facebook bladzijde

Werelddag Lennik
Op zondag 4 juli 2021 gaat er in Lennik een 'Werelddag' door. Een
organisatie van de Lennikse Wereldwinkel. Ook Rainbow4Kids
werkt hieraan mee. Je bent van harte welkom!

Marjolijn was er klaar voor, totdat de hemelsluizen open gingen
en alles werd afgelast door de zondvloed.

Einde schooljaar 2020
Vandaag, 14 juli 2021, eindigde het schooljaar 2020
dat begon in januari 2020 maar omwille van corona
reeds op 16 maart 2020 werd stopgezet. Pas op 4
januari 2021 mochten de kinderen weer terug naar
school en werd het afgebroken schooljaar verder gezet.
Nu zaterdag is het de ‘graduation day’ voor de kleuters van PP2. Dit is de feest dat gehouden
wordt als afsluiting van de kleuterschool en de overgang naar de lagere school. Zodra we hier
foto’s van hebben, plaatsen we deze op onze Facebook bladzijde.
Kinderen en leerkrachten gaan nu genieten van hun vakantie en starten op 27 juli 2021 met
het schooljaar 2021.
Graduation day

Start nieuw schooljaar 2021
Maandag 26 juli, start het nieuwe Keniaanse schooljaar 2021. Omwille
van de corona pandemie werd in het eerste half jaar nog het
schooljaar 2020 afgewerkt dat in maart 2020 werd stopgezet door de
Keniaanse regering.
Op maandag komen de leerkrachten als eerste naar school voor een
personeelsvergadering en om de klassen gereed te zetten om dan op
dinsdag de kinderen te verwelkomen in hun nieuwe klas bij een
nieuwe leerkracht. Een goede start voor iedereen.
Onze leerkrachten hebben hun klas reeds terug
gevonden, straks komen de leerlingen voor de
start van het schooljaar 2021.
‘Het is vandaag de eerste schooldag’. Wie kent het
bekende liedje van Will Tura niet? De start van
een nieuw schooljaar in Kenia kan men eigenlijk
niet vergelijken met de eerste schooldag zoals wij
die kennen bij ons. Bij ons gaat men op de eerste
schooldag gewoon bij het begin van de schooldag
naar de nieuwe klas en de kinderen en
leerkrachten weer aan de slag. In Kenia echter
gaan de kinderen eerst nog naar hun vorige klas,
nemen daar afscheid van hun ‘oude’ leerkracht en
gaan dan in een mooie rij met een glimlach op hun gezicht naar hun nieuwe klas, waar ze
hartelijk ontvangen worden door hun ‘nieuwe’ leerkracht. Op onze Facebook staat een
filmpje, daar kunt u zien hoe dat in zijn werk gaat.

Nieuwe schoolboeken
Lieve sponsors, zoals u wellicht wel weet, krijgen onze leerlingen dankzij uw sponsoring
dagelijks 2 keer een maaltijd op school. Maar een niet onbelangrijk bedrag van de
sponsorbijdrage wordt ook gebruikt voor de aankoop van educatief materiaal. Bij het begin
van het nieuwe schooljaar konden we dan ook dankzij jullie sponsoring weer de nodige
nieuwe leerboeken aanschaffen. Gelukkig kunnen wij nog steeds rekenen op onze trouwe
sponsors om deze aankopen te doen. Dank u wel - Asanta sana.

AUGUSTUS

Goveco blijft Rainbow4Kids steunen
Onze sponsor Goveco heeft als één van de eerste een
goedgekeurd ventilatiezuiveringstoestel op de markt
gebracht in de strijd tegen Covid-19.
Tijdens deze moeilijke periode schenkt Goveco per
verkocht toestel een extra bijdrage aan onze school.

Onze website
Bij het begin van het nieuwe Keniaanse schooljaar krijgt
onze website haar jaarlijkse update. Onze webmaster en
zijn helpers zorgen ervoor dat binnenkort al onze
leerlingen weer in de juiste klas zitten. Eenmaal in orde, gaan er ook weer een aantal nieuwe
leerlingen op zoek naar een sponsor. Dus nog eventjes geduld en we zijn weer up-to-date.
Rainbow4Kids & Trooper
Ter herinnering: weet je het nog dat Rainbow4Kids een beetje
commissie kan krijgen, telkens als je een online aankoop doet?
Dankzij verschillende vrienden van Rainbow4Kids hebben we
toch al een mooi extra bedrag opgehaald op deze manier.
Dus denk bij je online aankopen altijd ook eventjes aan ons
projecten doe je aankopen via: www.trooper.be/rainbow4kids.
Een kleine moeite voor jou, een mooi geschenk voor ons.
Bedankt om aan ons te denken bij je online aankopen.

SEPTEMBER

Rainbow4Kids in de kijker in Sint-Pieters-Leeuw en Halle
Op zaterdag 4 september waren we aanwezig op het ‘leuk steuntje’ evenement op de parking
van de Makro in Sint-Pieters-Leeuw.

Je kon ons ook op zaterdag 4 en zondag 5
september vinden op het Possozplein in Halle met
onze verkoop- en infostand.
Ook kandidaat miss Vlaams Brabant, Tatjana
Smismans, kwam Rainbow4Kids bezoeken en
kocht een Amini ketting.

We zijn weer online
Al onze 453 leerlingen van de Rainbow4Kids school
staan weer online. Je kunt ze allemaal terugvinden via
deze link: https://www.rainbow4kids.be/nl/?p=12.
Op dit moment zijn er nog 75 kinderen op zoek naar een
lieve sponsor. Misschien ben jij dat wel. Interesse? Kijk
eens op: www.rainbow4kids.be/nl?p=4&s=1
Ter info: omdat we aan het laatste deel van 2021 zijn
begonnen, betalen nieuwe sponsors nog eenmalig € 40
voor het lopende jaar, hiervoor krijg je, begin 2022 een
fiscaal attest.
In januari/februari 2022 word je via een brief
uitgenodigd om de sponsorbijdrage van € 135 voor dat
jaar te betalen.

Wafelenbak
Omdat het dak van de school moet gerenoveerd worden, zijn we op
zoek gegaan naar extra inkomsten. Daarom werd er net als vorig jaar
weer in het Pajottenland een grote wafelenbak georganiseerd en dit
met groot succes. Dit keer werden er
ook artisanaal gebrouwen biertjes
aangeboden.

Weer zin in een apero?
In Marke kon het jaarlijks missiefeest
nog niet doorgaan en werd er verder
gewerkt met de verkoop van de picon.

OKTOBER

Missiefeest Zuun
Ook al zijn de corona maatregelen al wat versoepeld, toch
zal er dit jaar nog een keer volgens de formule van
'afhaalmaaltijden' gewerkt worden bij het Missiefeest in
Zuun en dit tijdens het weekend van zaterdag 2 en zondag
3 oktober 2021.
We hopen dat jullie opnieuw een lekkere maaltijd, dessert
en/of flesje wijn bij ons bestellen.
Een vierde deel van de opbrengst gaat naar ons project
Rainbow4Kids.

Internationale dag van de leerkracht
Het Belgisch Rainbow4Kids team wil al onze
Keniaanse leerkrachten en het overig personeel
van harte danken voor hun dagdagelijkse inzet
voor onze school en de leerlingen.
Ook veel dank aan onze vrijwilligers, die
gedurende hun vakantie, onze Keniaanse
leerkrachten hebben geholpen en gesteund.
Asante sana!!!

Eindejaarsactie Rainbow4Kids
Onze eindejaarsactie is gestart. Dit jaar verkopen wij
Keniaanse sterretjes gemaakt uit soapstone, speciaal
vervaardigd voor Rainbow4Kids.
Met deze sterretjes kunt u creatief aan de slag gaan om
een originele kerstversiering te maken. Laat uw fantasie
maar werken. Hierbij reeds foto’s met ideetjes over wat
je met de sterretjes zoal kan doen, van
kerstboomversiering tot tafeldecoratie.
De sterretjes worden verkocht per 4 stuks in een mooi
zakje voor 8 euro. Alle info en verkoopadressen op onze
website via deze link:
https://www.rainbow4kids.be/nl/?p=6&activity=43

11 oktober: start tweede trimester schooljaar 2021

Normaal bij de start van een nieuw trimester komen er altijd wel enkele nieuwe leerlingen
naar onze school en verdwijnen er ook enkele. Maar dit keer kwamen er 17 kinderen niet
meer terug, waarschijnlijk omdat de ouders omwille van de grote werkloosheid weer terug
‘op country’ zijn getrokken. Dat wil zeggen terug naar de streek waar de familie oorspronkelijk
vandaan komt. We mochten ook 27 nieuwe leerlingen verwelkomen. Dat maakt dat we op
dit ogenblik 462 leerlingen hebben.
We zijn dan ook nog op zoek naar 77 sponsors voor onze leerlingen van de Rainbow4Kids
school in Kenia. Alle informatie vindt u via https://www.rainbow4kids.be/nl/?p=4&s=1.
U betaalt nu slechts eenmalig 40 euro, omdat we het laatste deel van het jaar zijn ingegaan.
Begin 2022 word je via een brief uitgenodigd om de sponsorbijdrage van 135 euro voor het
kalenderjaar 2022 te betalen.
Wist je dat uw steun van 40 euro of meer recht geeft op een fiscaal attest? Je gift van 40 euro
kost je zo slechts 22 euro!

Mashujaa day
20 oktober Mashujaa day is de nationale
heldendag waarop landgenoten worden
geëerd die soms met gevaar voor eigen
leven iemand hebben geholpen. In Kenia is
dit een officiële feestdag.
Rainbow4Kids wenst vandaag alle Kenianen
een mooie feestdag.

Info over Covid-19
Onze ambassadeur, dokter Eddy Debeuf, gaf tijdens zijn jaarlijks verblijf in Kenia een
uiteenzetting aan onze leraren over Covid 19 en de gevolgen ervan als je besmet geraakt met
het virus. De leerkrachten van onze school luisterden heel aandachtig en stelden achteraf
verschillende vragen. Hopelijk kon hij via deze weg misverstanden uit de wereld helpen.

NOVEMBER

Kinderen van grade 2 maakten prachtige knutselwerkjes

Torfsfonds
Schoenen Torfs wil met zijn Torfsfonds ook dit jaar zoveel
mogelijk organisaties gelukkig maken, die actief zijn in het
Noorden of het Zuiden. Daarvoor kiezen ze uit zinvolle en
kleinschalige initiatieven. Een van de 516 geselecteerde
organisaties van dit jaar is Rainbow4Kids. Op basis van het
aantal uitgebrachte stemmen dat Rainbow4Kids
verzamelt, kunnen we in aanmerking komen voor een
bedrag uit het Torfsfonds.
Internationale kinderrechten dag
Vandaag, 20 november 2021, is het 32 jaar geleden dat het
Kinderrechtenverdrag door de Verenigde Naties werd aangenomen.
Daarom is 20 november de Internationale Dag voor de Rechten van
het Kind. Ieder kind is verzekerd van een aantal basisrechten, zoals
gezonde voeding, goed onderwijs en bescherming. De VN roept de
gemeenschappen op om op deze dag ook aandacht te besteden aan
de rechten van het kind en deze te respecteren en te waarborgen.
Geef het kind de ruimte om kind te zijn! Bescherm onze kinderen en
geeft deze de kans om zich naar hun beste kunnen te ontwikkelen.
Rainbow4Kids doet dit al jaren door te zorgen voor goed en degelijk
onderwijs op de Rainbow4Kids primary school in Kenia.
Wij kunnen dit alleen maar doen door de hulp en steun van heel wat
sponsors, vrienden en sympathisanten van ons project.

Pasta avond in Peer
De familie Loos in Peer organiseerde reeds
voor de vijfde keer een pasta-avond ten
voordele van Rainbow4Kids. Ondanks de
corona regels werd het een gezellige
activiteit ten voordele van ons project. Een
dikke 'dank-u' aan Johan, Ghilaine, Goele en
Anne.

Enkele dagen later kon Ghilaine symbolisch een mooie cheque aan Mama Rainbow aanbieden.

Ukunda Kids Support
Eventjes iets over het sponsoren van onze
leerlingen via het Ukunda Kids Support.
Bij het begin van het schooljaar 2020 waren
er 75 kinderen op zoek naar een sponsor. In
de loop van het eerste trimester vonden
een dertigtal nieuwe kinderen een sponsor.
Maar bij de start van het tweede trimester
zijn er een aantal kinderen niet
teruggekeerd naar de school en kwamen er
ook veel nieuwe bij. Dit hebben we nog
nooit meegemaakt tijdens het schooljaar.
Het gevolg was dat er opnieuw 77 kinderen
een sponsor zochten.
Op 21 november waren er dat nog 47
kinderen en nu einde december zoeken 29
kinderen nog een sponsor.

Torfsfonds
Ondertussen liep de stemming als
een trein en werd er flink gestemd
op ons project bij het Torfsfonds.
Ook in 2019 deden we mee en op
het einde hadden we toen 733
stemmen verzameld. We hopen
deze keer op hetzelfde resultaat,
of waarom niet, nog wat extra
stemmen.

Uitbreiding speelplaats
Vandaag openden we de nieuwe speelplaats. Vele gelukkige gezichten en bedankt aan allen
die hieraan hebben meegeholpen, zowel met de handen als met de centjes, bedankt.

Plattegrond van de speelplaats

Bij de in gebruik neming van de speelplaats

Schooljaar 2021
Ons voltallig lerarencorps, samen met Mama Rainbow en Dany.

Eindejaarsactie 2021
Katrien, Mama Rainbow, was dit jaar geruime tijd aanwezig op
het project om het van nabij te volgen. En als ze eenmaal terug
thuis was, moesten de meegebrachte Keniaanse sterretjes
verpakt worden om ze bij de verkopers te bezorgen.

DECEMBER

Internationale dag van de vrijwilligers
Wat zou ons project zijn zonder de belangeloze
inzet van onze vrijwilligers?
Dankzij deze mensen met een hart voor
Rainbow4Kids kunnen wij jaar in, jaar uit ervoor
zorgen dat de school kan werken zoals het hoort.
Langs deze weg danken we al onze kernteam
leden in België en Kenia, onze ambassadeurs,
vrijwilligers, sponsors en sympathisanten voor
hun voortdurende steun en inzet.

Einde stemming Torfsfonds
We kregen het goede nieuws dat we bij de 59
projecten zitten die steun gaan krijgen van het
Torfsfonds en dit dankzij jullie 899 stemmen,
waarvoor dank.
Van de 516 projecten waarop gestemd kon
worden, kwamen er 59 projecten in aanmerking
voor een bijdrage uit het Torfsfonds. Met onze
899 stemmen eindigde wij op een verdienstelijke
negende plaats.
Dank je wel - Asante sana aan de 899 stemmers
die voor ons project hebben gestemd.
Natuurlijk ook een welgemeende dankjewel aan
Schoenen Torfs en hun Torfsfonds om ons deze
kans te geven.

Vaccinatie
Ook in Kenia wordt er gelukkig
gevaccineerd voor Corona, op 10
december kwamen ze op school
om de leerkrachten en het overig
personeel te vaccineren.
Tegelijkertijd werden de meisjes
die hiervoor in aanmerking
kwamen ingeënt om baarmoederhalskanker te voorkomen.

Laatste schooldag 2de trimester
Tijdens de voormiddag konden we genieten van de kinderen van grade 3 die hun cultureel
project voorstelden. Ze leerden de voorbije weken over de verschillen in cultuur. Eerst
organiseerden ze een plaatselijke markt waar we groenten en fruit konden kopen. Nadien
brachten ze dans en zang en beelden ze het kerstverhaal uit. Als afsluiter konden ze proeven
van zoete aardappels en Casava.
Door de Covid maatregelen mochten de ouders spijtig genoeg niet aanwezig zijn.

Kerstmis

Jaaroverzicht
Omdat beelden zoveel meer zeggen dan woorden, hierbij een kort overzicht van 2021 met
deugddoende foto’s van het project Rainbow4Kids in Kenia. Via deze link:
https://www.facebook.com/110277329045194/videos/284170000418176 is het te zien.

Nieuwsbrief december 2021
Onze nieuwsbrief kunt je nu online lezen via deze link:
https://www.rainbow4kids.be/nl/index.php?p=5

Kreeg jij al post uit Kenia?
Vlak voor Kerstmis zijn er meer
dan 400 brieven van onze
kinderen aan hun sponsors samen met onze nieuwsbrief de deur uitgegaan. En lieve
lezer, wij vragen ons wel eens
af hoe het voelt om een
persoonlijke brief van je
sponsorkind te ontvangen.
Laat ons gerust je reactie
hierop weten en waarom niet
een foto maken van de brief/tekening als die bij je thuis een ereplaats krijgt. En wij beloven
dat we de foto gaan tonen aan je sponsorkind als hij/zij na de vakantie naar school komt.

