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Met rond 200 kinderen en
medewerkers van Imani lopen we
in een protestmars door de straten
van de wijk Dandora in Nairobi.
Dandora is de wijk waar 75% van
de op straat achtergelaten baby’s
worden gevonden. De baby’s
worden vooral achtergelaten op de
enorme vuilnishoop die hier ligt.
Het wordt wel de grootste
vuilnishoop van Afrika genoemd.
Op de vuilnishoop wonen
duizenden mensen, vooral
kinderen.

Op deze vuilnishoop lopen ook
veel varkens die in het afval hun
eten zoeken. Het gebeurt
regelmatig dat achtergelaten baby’s
zijn aangevreten door deze varkens.
Dit is onze beschaving in 2010.

We protesteren tegen het dumpen
en achterlaten van baby’s in deze
wijk. Ieder kind heeft toch recht op
een normaal leven? Vaders en
moeders moeten hun
verantwoordelijkheid nemen.
Dandora is een heel arme wijk. De

kinderen zien er mager en veelal
onverzorgd uit. Ik zie kinderen in
het riool spelen en vraag me af of
deze demonstratie enige zin heeft.

Donderdag 9 december 2010

Vandaag is de diploma uitreiking
aan de Ashley academie. Ashley is
de kappers- en schoonheids-
opleiding in Nairobi. Twee van de
Imani kinderen, Lucas en Jane
krijgen, na een opleiding van drie
jaar, vandaag hun diploma. Bij de
diploma uitreiking zijn Miss Kenia
2009 en Miss Kenia 2010
aanwezig. Het is genieten als
prachtige Keniaanse modellen hun
haar showen.

Lucas ziet er trots uit in zijn
afstudeergewaad, hij straalt omdat
hij geslaagd is en omdat wij
aanwezig zijn bij zijn afstuderen.
Wie had dat ooit gedacht toen hij
jaren geleden was achtergelaten op
een vuilnishoop.
Jane wil graag dat ik met haar op
de foto ga. Ik glunder en weet heel
zeker hoe belangrijk en nuttig het
werk van Imani is.

Vrijdag 10 december 2010

Ik ben aanwezig bij de

Lama’s beloven in
2011 weer een
benefiet te geven
voor Imani

Agnes Van Ardenne,
voormalig minister van
Ontwikkelingsamenwerking
in gesprek met  Faith,
directrice van Imani.

Imani kinderen
.

Hoogtepunten dit
jaar in Imani

• Opening van nieuw
gebouw

• Meer dan 50 Imani
kinderen dit jaar
geadopteerd
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betaald? Dit is onze beschaving
in 2010.
In Imani werken 55 mensen en
hun salaris is samen 60.000
Euro per jaar, iets meer als 1000
Euro per persoon per jaar. Het
bestuur van stichting Imani doet
het werk belangeloos. Zijn de
salarissen te hoog?

Laten we hopen dat er tijdens
kerstmis 2010, mensen aan
Imani zullen denken. Zo
beschaafd is deze wereld toch
nog wel. Ik wens u een
rechtvaardig kerstmis toe.

Harrie Oostrom,
bestuurslid van Stichting
Imani.

Hoogte punten in 2010

Opening Jaantje van Arkel gebouw in Imani op 7 maart 2010.

Donors kunnen niet om de Imani
kindjes heen

Vrijdag 10 december 2010

Ik ben aanwezig bij de
adoptieceremonie in Imani.
Imani kinderen treden op als
Masaai dansers. Een van de
jongens springt al net zo hoog
als een echte Masaai. Acht
baby’s krijgen vandaag weer
nieuwe Keniaanse ouders.
Samen met de bisschop mag ik
de kinderen weggeven. De
bisschop zegent de kinderen en
de nieuwe ouders glunderen.

Op het internet lees ik over de
discussie over de bezuinigingen
op ontwikkelingshulp in
Nederland. Sommige willen het
halveren en sommige willen het
zelfs afschaffen. Hoe krijgen we
al het werk van Imani straks nog

Op 7 maart 2010 is een nieuw gebouw geopend
in Imani B. In dit gebouw zitten een keuken, een
grote eetzaal, kantoren, toiletten en een
kliniekje. De keuken is aangesloten op zonne-
energie voor verwarming van het water en op
een biogasinstallatie voor het koken. Imani gaat
mee in duurzaamheid en zelfvoorziening.

Oud-Lama’s Tijl Beckand, Ruben van der Meer,
Jeroen van Koningsbrugge, Horace Cohen en
presentator Patrick Lodiers hebben op zondag
11 april 2010 een benefietvoorstelling gegeven
in het Amsterdamse RAI Theater. Het benefiet
was een groot succes en leverde 33.289 euro op
voor Imani. Dit was voor het vijfde jaar op
rij dat de Lama's zich belangeloos hebben
ingezet voor de kindertehuizen van Imani. Aan
het einde van de show beloofden de oud
Lama's dat ze in 2011 opnieuw een benefiet
voor Imani zullen organiseren.
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Bestuur:
Jan huismans, voormalig
directeur UNEP in Nairobi

Rudy Oostrom, directeur OK
Nutripet

Hans van Vugt, interim manager
en voorzitter Stichting Support

Beneb-nooma
Harrie oostrom, freelance

ontwikkelingswerker waaronder 6
jaar in Kenia

The mission of Imani Children’s is
to provide basic or primary care in
health, food, shelter and clothing as
an immediate intervention before
reintegrating them back to the
community either through foster
care, adoption, family re-integration
or even through unfortunate case of
death.

Our main aim is to strengthen and
enlighten the community on good
parenting and the importance of why
the children are better placed in the
community rather than institution.

In 2010 slaagt Imani er steeds beter
in zijn missie te vervullen. Meer dan
50 kinderen zijn lokaal geadopteerd
en een tiental kinderen zijn
opgenomen door pleegouders.

Missie van Imani

Donoren bedankt
Het bestuur van stichting Imani wil hierbij
zijn grote dank betuigen aan alle donoren
die het mogelijk maakte dat Imani in 2010
zijn werk kon doen.

Dank je Stichting Quack, dank je FEMI,
dank je John Volken, dank je Lama’s, dank
je Wilde Ganzen, dank je stichting
Wereldkinderen, dank je Coroos, dank je
Tatanka BV, dank je Protestantse kerk
PKN Oldekerk Niekerk Faan, dank je
NCDO, dank je Johannes stichting, dank je
CBS de Linge, dank je Rudolf Steiner
school, dank je J.A. Castelijns en dank je
Stichting Open Uw Hart.

We mogen en kunnen ze helaas niet
allemaal noemen: dank aan al onze
maandelijkse en jaarlijkse donateurs, dank
aan alle individuele gevers en dank aan op
6 mei 2010 overleden Jaantje van Arkel,
haar kinderen en kleinkinderen.

Dank aan diegene die we mogelijk
vergeten, wij wensen U allen een gezond
en gelukkig 2011 toe.

Stichting Imani

Krommebeemd  56

4907DT Oosterhout

0162 455053

Bank: 43.74.33.005

Kamer van Koophandel
nummer:

201225015

E-Mail:

info@stichtingimani.nl

Web Site:

www.stichtingimani.nl

Stichting Imani

Rekeningnummer

43.74.33.005

De belastingdienst erkent

Stichting Imani als

Algemeen Nut Beogende

Instelling (ANBI).

Giften zijn aftrekbaar voor

de inkomstenbelasting
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The staff of Imani and all the Imani children wish you:

A Merry Christmas and a Happy New Year


