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Een terugblik op een corona-jaar  
dat ongekende uitdagingen bracht
Door de voorzitter

In deze onzekere tijden voor grote delen van de (wereld)
bevolking heeft ook Stichting Good News Centre Kenya 
te maken met uitdagingen, die we in ons bestaan nog niet 
hebben ervaren. Alle reden om iets uitgebreider terug te 
kijken op het afgelopen jaar. 

Net als in Nederland, heeft het coronavirus in Kenia stevig 
huisgehouden. Toch zijn er verschillen. Ten eerste is de 
bevolking gemiddeld fors jonger, er is minder obesitas 
(overgewicht) en de natuurlijke afweer van de Kenianen 
lijkt groter dan bij ons. Desondanks is een pandemie voor 
de arme bevolkingsgroepen (in de sloppenwijken) van 
Kenia een enorme uitdaging. De beperkte woonruimte, 
matige sanitatie en een absoluut minder ontwikkelde 
gezondheidszorg vormen een enorme uitdaging. De 
Kenianen in de sloppenwijken (zoals Kibagare, waar veel 
van onze studenten wonen) kunnen moeilijk afstand 
houden en blijven ook niet de hele dag binnen.

De doelen van ons voedselprogramma
De regering in Nairobi greep het afgelopen jaar hard in met 
strenge lockdowns. Het onderwijs is 9 maanden gesloten 
geweest en pas in januari (het begin van een nieuw 
schooljaar) weer geopend. Kenia kende ook een nieuwe 
golf, waardoor de regering begin mei de scholen opnieuw 
voor een aantal weken sloot.
Het ondersteuningsmodel van Good News Centre is 
gebaseerd op een actieve begeleiding van de kinderen 
in ons programma en een intensieve samenwerking 
met de Assumption Sisters. Alles stond onder druk. Ons 
voedselpakketten programma, dat we vanaf april 2020 
hebben uitgerold, had daarom twee doelen:
1) Steun voor de kinderen en hun families tijdens de 
schoolsluitingsperiode en 2) Contact houden met alle 
kinderen in ons programma. Beide doelen kunnen we als 
geslaagd beschouwen. Na de lockdown hebben we alle 
kinderen weer mogen verwelkomen in onze scholen en 
opleidingen en de gezinnen hebben de pakketten als een 
enorme steun ervaren.

Dit allemaal dankzij ons Comité ter plaatse. Daar ben ik 
als voorzitter opnieuw enorm dankbaar voor: Nederlandse 
vrijwilligers, die zonder enige vergoeding, een aantal 

jaren van hun verblijf in Kenia onze Stichting heel actief 
helpen. Helemaal bijzonder, omdat voor deze Nederlandse 
comitéleden het afgelopen jaar vol zat met onzekerheden. 
Ze zitten daar met hun gezinnen vaak ook thuis met hun 
kinderen om hen heen, terwijl de vliegvelden in Kenia 
langdurig gesloten waren. Ik heb daar heel veel respect 
voor. En in dit jaar hebben we comité-leden  ook weer 
zien vertrekken, en tegelijkertijd hebben we ook weer 
nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Ons team in 
Nairobi bestaat momenteel uit 5 leden onder het nieuwe 
voorzitterschap van Mireille Smallenburg. Saschanne 
van Dam heeft namelijk haar voorzittersrol overgedragen 
vanwege een nieuwe baan bij de Nederlandse Ambassade 
in Nairobi. Vanaf deze plek willen we Saschanne enorm 
bedanken voor haar grote bijdrage aan ons goede werk.

Financiën
Financieel heeft de Stichting ook een bijzonder jaar achter de 
rug. Fondsenwerving tijdens een pandemie is niet eenvoudig. 
Ons jaarlijkse benefietconcert kon niet doorgaan, vanwege 
de gesloten theaters. In Kenia hebben we (doelbewust) extra 
kosten gemaakt voor de voedselpakketten, terwijl de kosten 
voor de opleidingen grotendeels doorgang vonden. Maar 
we zijn ook dit jaar weer fantastisch geholpen door al onze 
donateurs, die ons ook dit jaar met de “No Concert” actie 
geweldig zijn blijven steunen. We hebben u daarvoor nog 
niet echt persoonlijk kunnen bedanken, zoals we gewend 
zijn tijdens onze concert-ontmoetingen. Bij deze dan nog 
een keer: heel veel dank voor uw steun.

Een tweede reden, waarom we ook tijdens dit moeilijke 
jaar onze financiële middelen op orde konden houden, 
is dat we als Bestuur al ruim 3 decennia al ons werk, 
in Nederland en Kenia, volledig zonder financiële 
vergoedingen voor alle betrokkenen organiseren. Naast 
twee vaste medewerkers in Nairobi, Robert en Ann (zelf 
afkomstig uit onze opleidingsprogramma’s) kent de 
Stichting Good News geen overhead. Zeker in deze lastige 
en onvoorspelbare tijden kunnen we snel schakelen en 
worden we niet belemmerd door hoge vaste kosten. Nog 
steeds slagen we er in om van al onze donaties 95 eurocent 
van iedere euro in onze programma’s te investeren. Die 
komen dus allemaal ten goede aan al die kinderen, die 

Geef kinderen in Kenia kennis & kansen.



Sinds enkele weken zijn 
Tomek Weggemans en 
Mireille Smallenburg bij 
ons comité   ter plaatse 
in Kenia aangesloten. 
Welkom bij onze Stichting! 

Tomek neemt de rol van penningmeester op zich. 
Mireille neemt de rol van voorzitter over van Saschanne 
van Dam.  

de kans op een betere toekomst zo enorm verdienen. 
 
Op naar een nieuw Benefietconcert
We kijken vooruit. We hopen, dat zowel in Kenia als in 
Nederland de vaccinatie strategieën ons uit de pandemie 
kunnen leiden. Een nieuwe vrijheid voor iedereen met hoop 
op een mooie toekomst. Als Stichting kijken we al weer 
naar 2022, waarvoor we al voorbereidingen treffen voor een 
Benefietvoorstelling op 17 januari.  
Onder de naam “De eeuw van Harry Belafonte” belooft 
dit weer een prachtige voorstelling te gaan worden, 
waar we hopelijk velen van u eindelijk weer mogen gaan 
ontmoeten. Dit jaar wijken we uit naar het Theater “De 
Blauwe Kei” in Veghel. Een prachtige creatieve plek in  
onze Brabantse regio. 

Houd goodnewscentrekenya.nl 
in de gaten en bestel op tijd uw 
toegangskaarten. We kijken 
enorm uit naar uw komst!

Sjaak de Vries
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It’s been hard ever since this pandemic first struck in Kenya. Life 
was good in school untill one day we were told to go home not 
knowing the day we will resume school again.

At home life was hard as my parent who was the breadwinner of 
the family lost her job. Food became limited as we all depended 
on the small savings that she had. Thanks to Good News Center 
which came in and provided us with some food which at least 
helped us in reducing the cost we normally needed for food.

Studying at home also became harder and harder as the books 
and other learning materials were left at school.Good News also 
helped out as they organised and bought us books which we 
used in revision as we waited for the schools to re-open.
Finally the year ended and as expected we were to report back 
to school on the 4th of January.

Even though it was exciting to resume there were frustrations 
as everyone was to repeat the previous class. Learning became 
hard as the nine months which we stayed at home affected our 
level of studying. At the beginning the exams were hard but with 
time of consistent studying everything came back to normal.

I would like to thank the Good News Centre for all the support 
they showed us and our families during this hard time.

>> vervolg van Door de voorzitter

Dit is student 
Job Ombongi 

17 januari 2022 
is er weer een 
benefiet concert!

2 Nieuwe comitéleden in Kenia

De nieuwste editie van ons jaarlijkse Benefiet 
concert vindt in 2022 plaats in Theater De 

Blauwe Kei in Veghel. Een schitterende, creatieve 
plek waar we u graag laten genieten van de 
voorstelling: De eeuw van Harry Bellafonte!

Op www.goodnewscentrekenya.nl leest u alles.
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Door onze redactie

De Keniaanse overheid heeft na vele pogingen in 2020 
eindelijk het onderwijssysteem weten te veranderen. 
Het was hoog tijd om het oude onderwijssysteem met 
8 jaar primary school, 4 jaar secondary school en 4 jaar 
university om te gooien. 

Er is een nieuw CBC curriculum opgezet. Binnen dit 
nieuwe, competentie gestuurde onderwijssysteem 
mogen kinderen net als in Nederland 2 jaar gaan kleuteren 
(pre-primary school) alvorens ze zes jaar Primary School 
(grade 1 t/m 6) doorlopen. Het vervolgonderwijs (Junior 
Secondary School en Senior Secondary School) kun je 
vergelijken met ons middelbaar onderwijs. Dit kent twee 
lagen van ieder 3 jaar: grade 7 t/m 9 en grade 10 t/m 12. 
Ga je dan nog naar de universiteit, dan is dat standaard 
3 jaar extra onderwijs. Van een 8-4-4 verdeling naar een 
2-6-3-3-3 verdeling dus. 

Met dit onderwijs programma is met name Secondary 
School veranderd. Kinderen gaan nu in die 6 jaar Secondary 
School inwonen. Door deze langere ‘boarding’ ontstaat 
meer focus op de ontwikkeling van het kind. De Keniaanse 
overheid geeft hierbij extra aandacht aan kinderen met 
een handicap. Ook zij krijgen nu gelijke kansen om hun 
interessegebieden en talenten te ontwikkelen. Iets wat in 
het vorige systeem veel lastiger was. 

Ook wil de overheid een einde maken aan de typische 
examinatie-cultuur. De belangrijkste stap hierin is 
dat de KCPE examens in grade 6 - als opmaat naar 
secondary school - zijn vervallen. De overheid hoopt 
zo dat 100% van de leerlingen start aan het secondary 
onderwijs. Dit lukte niet in het 8-4-4 systeem.  
 
Er blijft wel een examen-moment na grade 9 en na grade 

12. Met name het grade 12 examen kun je zien als het 
eindexamen in Nederland. Dit blijft uiteraard nodig om de 
selecties voor college en universiteit te kunnen maken. 

Dit vernieuwde onderwijssysteem garandeert, zo zegt 
de overheid, beter en langer verplicht onderwijs voor 
alle Keniaanse kinderen, met meer ruimte voor een 
persoonlijke leerweg die uiteindelijk ook tot een betere 
ontwikkeling van het kind zal leiden.

De gevolgen voor onze Stichting
Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Voor 
ons als Stichting is het belangrijke verschil dat kinderen 
dus 2 jaar langer op secondary school zitten en een jaartje 
korter op de university. Dit betekent dat de kinderen die 
wij begeleiden een jaar langer moeten ‘sponsoren’. 

Een jaar langer onderwijs volgen komt simpel gezegd 
neer op een stijging van ruim 10% aan kosten. Met 
gelijkblijvende inkomsten uit uw giften betekent dat, 
dat we zo’n 9 leerlingen niet meer zouden kunnen 
ondersteunen. Kortom, uw steun blijft enorm belangrijk 
voor onze Stichting. 

Good News Centre Kenya ondersteunt de beste leerlingen vanaf Primary 
School tot en met de universiteit.

Een nieuw 
schoolsysteem
na 2023
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