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We hollen weer in een gestrekte draf naar het jaareinde toe! Waar
ik in onze vorige nieuwsbrief nog schreef dat de studenten aan
een nieuw schooljaar begonnen, zijn ze nu reeds aan hun laatste
trimester toe! Niet echter zonder tijdens hun laatste vakantie nog
een bezoek te brengen aan het Imbeke Centrum.
Er gebeurt van alles in het Imbeke Centrum, veel kleine gewone
dingen die ons stuk voor stuk blij maken en waarvan we denken
dat we die met jullie zouden moeten delen. Ik weet dat ik schro-
melijk in gebreke blijf en achter de feiten aan hol. Ik probeer wat
goed te maken door toch enkele gebeurtenissen te melden die
aantonen dat uw centen goed gebruikt worden.
Ook Sophie heeft in het Imbeke Centrum de handen vol. Ze kan
daarbij rekenen op de hulp van Florence. Veel energie wordt
gestoken in de verdere afwerking van de nieuwe klassen en het
kinderdagverblijf. Ouders en voogden van de cursisten en oud-
cursisten worden in het Centrum uitgenodigd om nog eens goed
uit te leggen wat van de cursussen en van Imbeke mag verwacht
worden, maar ook dat dit geen eenrichtingsverkeer is, cursisten
moeten ernst, vlijt en stiptheid aan de dag leggen en naar best
vermogen bijdragen in kleine kosten.
We maken ook werk van de verzelfstandiging van het Imbeke
Centrum. De schaduwnetten met druppelbevloeiing maken
groententeelt het ganse jaar mogelijk, de ‘kudde’ schapen is met
één eenheid aangegroeid en de machines voor de verwerking van
pindanoten zijn geïnstalleerd.
Heel veel zaken die ons bezig houden!

Frans Van Miert

Vrijdag, 11 oktober 2019

Aanvang: 20u15

Deuren: 19u00

Inkom: €18,00

Tickets:

michel.van.riel@telenet.be

GSM: 0478 95 71 55

Of

balie van OC DE DJOELEN op
Dinsdag 10:00u-12:00u en
17:30u-19:30u
Donderdag 10:00u-12:00u
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Het is de taak van Florence om toe te zien op het
goede verloop van het programma en om ons elke tri-
mester daarover te rapporteren. Van onze studenten
verwachten we dat ze bij het begin van elke trimester
zich in het Centrum melden met hun rapport en een
brief voor hun sponsor en dat het betalingsbewijs voor
hun schoolgeld wordt voorgelegd.
Het deel van het schoolgeld dat Imani/Imbeke betaalt
staat in verhouding tot de situatie en de nood van de
student in kwestie. We zorgen er voor dat zij/hij op dit
vlak een zorgeloos schooljaar kent.

Als kleine tegenprestatie wordt een dagje gemeen-
schapsdienst gevraagd door in het Imbeke Centrum te
komen werken. Studenten wier school veraf gelegen is
of die een geldige reden hebben worden hiervan ont-
slagen.

Die dag in het Centrum vormen ze een vrolijke bende
onder de leiding van Diana Kung’a, en je mag er op
rekenen dat ze haar taak ernstig neemt.

Er wordt gewerkt, maar evenzeer veel gelachen en
geplaagd, zo leren ze elkaar beter kennen. Jonge
mensen onder elkaar, altijd mooi om te zien…

De werkdag wordt steeds afgesloten met een stevige
maaltijd die ze samen bereiden. Die dag werk is aller-
minst een straf!

De nieuwe klaslokalen kunnen kortelings in gebruik
genomen worden. Dit leek voor Sophie het ideale
moment om de naaisters en hun ouders of voogden
eens bijeen te roepen. We hadden er op aangedrongen
dat er wat meer structuur mocht zijn, wat meer disci-
pline, wat meer regelmaat. Dus meer “school”. Negen
van de tien naaister waren aanwezig en zeven ouders
of voogden.

Sophie legt uit waarom Imbeke vrouwen aanmoedigt
om een beroep te leren en waarom ze hun uiterste
best moeten doen om goed te zijn zodat ze mogelijk
een goede job kunnen vinden of als zelfstandige aan
de slag gaan.

Sophie geeft ook te kennen dat ze Imbeke wil laten
registreren bij de Nationale Industriële Opleidingsin-
stantie, zodat de kwaliteit van de opleidingen ook door
andere organisaties zal worden erkend.

Sophie stelt voor dat de studenten 1.000 Keniaanse
shilling (10,00€) schoolgeld per maand zouden betalen
eens de nieuwe klas in gebruik kan genomen worden.
Wekelijkse betalingen zijn toegestaan en er wordt de
nadruk op gelegd dat geen enkele student zou stoppen
met de opleiding bij gebrek aan schoolgeld. De ouders
en voogden stemmen in met dit voorstel.

Ook de studenten kwamen aan het woord. Zij dankten
Sophie en Imani omdat ze al een jaar lang zonder
enige betaling de opleiding mochten volgen. Zij
drukten de wens uit dat hun ouders en voogden hen
verder zouden ondersteunen zodat ze hun doel kunnen
bereiken en geen bedelaars moeten worden in de toe-
komst maar integendeel anderen zullen kunnen
helpen.

De leraar bedankt Imbeke en Imani omdat ze deze
opleidingen organiseren en aan hulpbehoevende
vrouwen de kans geven om zich te ontwikkelen en om
uit de armoede te geraken.

Mama Renner en Mama Mercy zijn niet alleen lovend
over de opleidingen maar hebben ook oog en waarde-
ring voor de andere verwezenlijkingen van Imbeke.

 Rebecca’s man stond wantrouwig tegenover het idee
van zijn vrouw, legt uit dat zijn bescheiden inkomen
als motorfietsbestuurder onvoldoende is om de kinde-
ren naar school te laten gaan en om zijn ouders te
onderhouden maar belooft zijn uiterste best te doen
en om zijn vrouw aan te moedigen.

Mama Caroline vertelt dat haar dochter samen met
een jongere broer klas acht van het lager onderwijs
deed, maar dat er onvoldoende geld was om beiden te
laten verder studeren. Omdat jongens de voorkeur
krijgen moest Caroline accepteren om thuis te blijven.
Twee jaar later, toen ze op bezoek was bij haar groot-



moeder, hoorde ze van de opleidingen in Imbeke. Ze
sloot zich aan en is nu bekwaam om allerlei kleding
zelf te maken. Mama Caroline apprecieert het goede
werk van Imbeke, het houdt haar dochter bezig en
voorkomt dat ze op jonge leeftijd zou trouwen.

Nekesa is huishoudhulp bij Madame van de chef.
Madame legt uit hoe ze Imbeke en wat Imbeke doet
heeft leren kennen. Samen met haar man overlegde ze
wat ze, naast het loon dat Nekesa krijgt, nog meer
konden doen voor haar, zodat ze ook later haar leven
kan verder zetten en voor haar familie zorgen. Ze was
ook verwonderd dat Nekesa op zo korte tijd al in staat
was om zoveel verschillende soorten kleding te maken.

Zoals het hoort was het laatste woord voor Chief Tito.
Hij waardeerde zeer dat Imbeke zich in Kamuma
gevestigd heeft en kansen geeft aan behoeftige jonge
vrouwen en schoolverlaters, hutten bouwt voor
mensen en kinderen die zelf de mogelijkheid niet
hebben, arme onzichtbare mensen een gezicht geeft
en broodwinners van hen maakt. Hij dankt ook de les-
gever voor zijn goed werk en hoopt dat velen het voor-
beeld van zijn vrouw zullen volgen.

Mama Renner mag de vergadering afsluiten met een
gebed. En helemaal afsluiten doen ze met een lekkere
maaltijd.

Eén van de belangrijke doelen van ons Imbeke Centrum
is de economische ontwikkeling van vrouwen in de regio
van Oyugis. De vrouwen van de vele vrouwengroepen die
het Imbeke Centrum als hun vergaderplaats hebben
gekozen, doen op beperkte schaal aan landbouw. Het
zijn dus kleine boeren (boerinnen), zeg maar.

Recent hebben we een project gestart dat toont hoe
kleine boeren waarde kunnen toevoegen aan hun product
en het daardoor duurder kunnen verkopen. Op die
manier kunnen ze hun inkomen verhogen. Het betreft
het pindanoten project (“peanut project”).

Momenteel is het zo dat kleine boeren die pindanoten
kweken deze verkopen aan opkopers, die er een lage
basisprijs voor betalen. Mochten de boeren in staat zijn
hun pindanoten om te zetten in pindaboter of pindaolie,
dan zouden ze waarde kunnen toevoegen aan het
product, en het veel duurder kunnen verkopen.

Pindaboter ligt goed in de markt in Kenia. Velen zijn er
verzot op. Daarom heeft het Imbeke Centrum het
initiatief genomen om de nodige apparatuur te
installeren om pindaboter en pindaolie te kunnen
produceren, vertrekkende van ruwe pindanoten.

De landbouwvrouwen hebben dan de mogelijkheid om:
● met hun pindanotenoogst naar het Imbeke Centrum

te komen en, tegen betaling van een vergoeding, de
apparatuur te gebruiken om er pindaboter of
pindaolie van te maken, en deze zelf op de markt te
verkopen. Met de vergoeding kan het Imbeke
Centrum de apparaten goed onderhouden.

● hun opbrengst te verkopen aan het Imbeke Centrum,
zodat het centrum zelf de pindaboter of -olie kan
produceren en deze zelf verkopen.

De apparatuur om pindaboter en -olie te maken in
het Imbeke Centrum, opgesteld in een afgeschermd
deel van één van de nieuwe klaslokalen van het Cen-
trum. Machines voor pellen, strippen, roosteren,



In eerste instantie zou de pindaboter en -olie op lokale
markten verkocht worden in eenvoudige verpakkingen.
In een latere fase wordt gedacht aan meer stijlvolle
verpakkingsmaterialen, om  daarmee de stap naar
verkoop aan grootwarenhuizen te zetten.

Een ruwe berekening heeft aangetoond dat het inkomen
van een kleine boer(in) die 0.5 “acre” (iets meer dan
2.000m2) grond beschikbaar heeft om pindanoten te
telen, haar jaarlijks inkomen met 14% kan doen
toenemen door de noten niet rechtstreeks aan een
opkoper te verkopen, maar ze om te vormen tot
pindaboter of -olie met behulp van de Imbeke
apparatuur die nu beschikbaar is in het Centrum.

Leo Versteynen

Uitbreiding van het schapenbestand. Ook de schapen
voelen zich goed thuis in het Imbeke Centrum. Het
eerste lammetje is geboren.

Sedert de opening van de Assisi kliniek in 2010 is het
de vergaderplaats van een groep gemeenschapswerkers
die in Oyugis en de omliggende dorpen raad geven over
gezondheidsrisico’s en die preventiewerk doen. In de

kliniek wordt gescreend op ziektes zoals HIV en tuber-
culose (met door Imani geleverde professionele micros-
coop) en er gebeuren vaccinaties, kinderheil-type van
activiteiten zoals meten van gewicht en groei, en
kleine medische ingrepen.
De kliniek wil vanaf nu ook de richting uitgaan van het
bijdragen tot het verminderen van sterfte van moeders
in het kraambed en sterfte van pasgeborenen.

Moedersterfte wordt door de wereldgezondheidsorga-
nisatie gedefinieerd als het sterven van een vrouw
tijdens de zwangerschap of  binnen de 42 dagen na het
einde van de zwangerschap. Kenia heeft op dat vlak
nog een slechte reputatie: voor elke 100.000 kinderen
die levend geboren worden sterven er 362 moeders
voor, tijdens of vlak na de bevalling. Kenia wil dat
tegen 2030 terugdringen tot 70 per 100.000. Wereld-
wijd is dit nu in ontwikkelde landen slechts ong. 56 per
100.000.
De sterfte van pasgeborenen wordt gedefinieerd als
het aantal pasgeboren die sterven alvorens ze de leef-
tijd van 28 dagen bereiken, per 1.000 levende geboor-
tes, in een bepaald jaar. In het jaar 2017 bedroeg dit

Dankzij gulle schenkers kon Imani Belgium 225 m2
schaduwnetten laten bouwen die uitgerust werden
met druppelbevloeiing en een watertank.
Daardoor kunnen gedurende het ganse jaar door
groenten gekweekt worden die voor inkomsten zorgen
voor het opleidingscentrum. Koriander, kool, rode biet
en kruiden werden al aan de man gebracht.
Het is nog een leerproces maar er wordt snel bijgel-
eerd hoe deze ruimte intensief te benutten.

Medicijnkast en dossierkast



De leerlingen van DE KNIKKERBAAN deden ons met ver-
stomming staan toen ze de opbrengst van hun sponsor-
tocht overhandigden.

Ze stapten dit jaar om geld in te zamelen voor o.a. de
aankoop van schoolmeubilair, boeken en uniformen
voor de SINOGO kleuterschool.

Sinogo beschikte over slechts één klasje voor meer dan
dertig kindjes en hun aantal bleef nog steeds toene-
men.

Met de gulle gift van DE KNIKKERBAAN konden we aan
de vraag van Sinogo voldoen en bijkomend nog eens
drie klaslokalen bouwen.

Het bestuur van Sinogo liet ons weten dat ze de leer-
lingen en leerkrachten van DE KNIKKERBAAN bijzonder
dankbaar zijn voor hun geweldige steun. Elke trimester
groeit het leerlingen aantal nog met meer dan vijf.

in Kenia nog 20.9 per 1.000. In ontwikkelde landen is
dat slechts 4 per 1.000.

Er is dus nog heel wat werk aan de winkel om op dit
vlak verbetering te brengen in Kenia. De Assisi kliniek
wil hier in de toekomst haar steentje toe bijdragen.
Daarom hebben wij vanuit Imani Belgium de nodige
ondersteuning voorzien. We hebben een degelijke
bevallingstafel, een couveuse met geschikte noodgene-
rator en een toestelletje om slijmen weg te zuigen bij
pasgeboren bezorgd aan de kliniek. Eveneens een
medicijnkast en een kast voor medische dossiers.

Waar er op dit ogenblik weinig bevallingen gebeuren in
de kliniek zal dit in de toekomst sterk toenemen,
gezien de mensen in de omgeving weten dat de kliniek
er vanaf nu beter voor is uitgerust. Indien er prema-
tuurtjes in de couveuse moeten verblijven zal er voor
dag/nacht permanentie gezorgd worden in samenwer-
king met het District Hospitaal van Oyugis. De ver-
pleegkundigen van de Assisi kliniek zullen hierdoor
heel wat extra gynaecologische kennis opdoen.
Daarmee zullen ze zwangere vrouwen die op consulta-
tie komen in de kliniek, maar ook tijdens de maande-
lijkse mobiele kliniek-dagen in ons Imbeke Centrum,
beter met raad en daad kunnen bijstaan.

Leo Versteynen
De couveuse (geleverd met noodgenerator) wordt in
gereedheid gebracht door de leverancier

Toestelletje voor het wegzuigen van slijmen



Inzameling Veel mensen gaven reeds gehoor aan onze oproep. Zo konden we reeds heel wat
kleding en schoenen bezorgen aan Wereld Missie Hulp voor het goede doel.
Daarmee worden mensen geholpen die het niet breed hebben of ronduit arm zijn,
mensen van bij ons en mensen uit de derde wereld.
Organiseer een actie in je familie, in jouw vereniging of in je vriendenkring. We
komen de ingezamelde kleding dan zelf ophalen. Heb je vragen, bel 0499708844
Of zoek een WMH kledingcontainer in uw buurt:
https://www.wereldmissiehulp.be/rode-kledingcontainers/

Kenia werd in het voorjaar geteisterd door bijzonder
zware regenval waardoor veel schade werd toege-
bracht aan gewassen maar ook aan huizen.

Mama Mary Achieng Magak is lid van de Nguono Ber
vrouwengroep. Haar huis werd weggespoeld door de
hevige regen en was ze genoodzaakt om met haar kin-
deren te verhuizen naar het bouwvallig huis van haar
overleden schoonmoeder. Mama Mary kwam naar
Imbeke om aan Sophie hulp te vragen.

Florence werd op pad gestuurd om zich te vergewissen
van de situatie en meldde aan Sophie dat het onver-
antwoord was om het gezin in deze omstandigheden te
laten wonen, niet alleen omdat ook deze woning
dreigde in te storten maar ook omwille van hun
gezondheid.

Ondertussen woont het gezin, dankzij Imani, in een
nieuwe hut.

In haar verslag van september laat Florence ons weten
dat de gemeenschap van Kamuma afhankelijk is van
het water van Imbeke omdat niet kan gerekend
worden op regelmatige regenval.

Dagelijks komen vrouwen en kinderen met kruiwagens
vol jerrycans om een voorraad water in te slaan.

Maar ook het District Hospitaal van Oyugis komt zich
ten tijde van schaarste graag bevoorraden aan de
waterkraantjes van Imbeke.

Het water van Imbeke is voor iedereen beschikbaar en
een zegen voor de streek.

En dat is ook de bedoeling.

De grootste prestatie van een gemeenschap is wanneer de zwaksten in staat
worden gesteld hun kracht te herkennen


