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Stille crisis in Kenia
Dat er dit jaar in de hoorn van
Afrika een hongersnood gaande is,
is alom bekend. De beelden van
uitgehongerde Somaliërs in de
vluchtelingenkampen in Kenia zijn
de hele wereld over gegaan.
Minder wordt er gesproken over de
stille crisis die in Kenia gaande is:
voor de inwoners van Kenia die tot
80 procent van hun inkomen aan
voedsel besteden, zijn de uit de pan
rijzende voedselprijzen dramatisch.

In Kenia steeg de prijs voor een zak
maïs het voorbije jaar met 180
procent. De suikerprijs ging de
afgelopen maanden met bijna 200
procent omhoog. Dat de voedsel-
prijzen naar recordhoogtes worden
gestuwd, heeft diverse oorzaken.
Natuurlijk heeft de droogte een
enorme invloed gehad op de
prijsstijgingen, maar ook andere
factoren dragen er aan bij:
de stijging van de bezineprijzen,
het verzwakken van de koers van
de Keniaanse shilling, mede
veroorzaakt door de crisis in
Europa, het ontbreken van
voedselvoorraden in Kenia en de

omringende landen, de productie
van biobrandstof en de invloed van
de klimaatverandering. Maar ook
de speculanten die op de grond-
stoffenmarkten actief zijn, hebben
invloed op de prijstijgingen.

De gevolgen in Nairobi, Ngong en
Malindi zijn voelbaar en zichtbaar
voor Imani. De mensen in de
omgeving van de Imani-kinder-
tehuizen zijn duidelijk magerder
geworden en het aantal baby’s dat
achtergelaten wordt, is weer
toegenomen.

Ook voor Imani zijn de voedsel-
prijzen enorm gestegen. Dat de
Imani-kinderen desondanks
voldoende en kwalitatief goed
kunnen blijven eten en drinken
heeft alles te maken met het geluk
dat Imani gratis groenten mag
ophalen bij Nederlandse en
Keniaanse boeren. De prijs-
stijgingen voor de andere etens-
waren worden gecompenseerd
doordat onze Nederlandse ‘euro’-
steun meer Keniaanse shillingen
oplevert.

Benefiet voor Imani

De meesters van de
improvisatie zetten hun
talent in voor het goede
doel! Op dinsdag
20 december 2011
geven Tijl Beckand en
Ruben van der Meer in
het Chassé Theater in
Breda een benefiet-
voorstelling voor Imani.
Met deze voorstelling
zetten Tijl en Ruben zich
voor het zesde jaar op rij
in voor Stichting Imani.

Met hartelijke dank!

Faith, directrice van Imani

Voedselprijzen in
Kenia stijgen explosief
maar Imani-kinderen
krijgen voldoende
eten en drinken.
.
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moeders proberen hun baby te
doden, wat niet altijd lukt.
Sommige kleintjes zijn er dan
ook slecht aan toe. De volgende
dag of dagen worden de baby’s
gevonden. De oudere baby’s zijn
bijna altijd zwaar ondervoed.

Maar het gaat niet altijd zo,
heeft Imani dit jaar ondekt. Wat
blijkt is dat de mensen die de
baby’s hebben gevonden soms
weten wie de moeder is. Nadat
begin dit jaar de sociaal werkers
van Imani via de politie de
vinders van de baby’s gingen
volgen en bevragen, bleek een
aantal van hen de moeder te
kennen.

15 oktober 2011 Acht Imani kinderen worden geadopteerd door
Keniaanse ouders. Er rollen tranen bij directrice Faith en de  Imani-
medewerkers als hun Imani-kinderen vertrekken.

Meer dan 3000 stuks baby- en
kinderkleding, meer dan 250
paar kinderschoenen zijn dit
jaar ingezameld voor de
kinderen van Imani.

Daarnaast schonk Mundial
Productions meer dan 1000
nieuwe kinder T-shirts.

Dank aan Mundial en de
moeders met gouden
harten, die ook nieuwe kleding
tussen de ingezamelde waren
hebben gestopt.

De moeders van achtergelaten
baby’s
Imani vangt baby’s op die door
hun moeders op straat zijn
achtergelaten. Deze baby’s
worden op straat gevonden en
dan naar het politiebureau
gebracht. Daar worden ze
geregistreerd en vervolgens door
het Childs Department (afdeling
van het Ministerie van
Kinderzaken) toegewezen aan
bijvoorbeeld de Imani-kinder-
tehuizen.
Het achterlaten van je baby op
straat is strafbaar. De straf hier-
voor is 7 jaar gevangenis. De
moeders laten de baby’s daarom
vaak ongezien in de nacht,
levend en soms dood achter op
grootste de vuilnishoop in
Nairobi in Dandora. Sommige

Zo zijn er dit jaar meer dan tien moeders
opgespoord die hun baby hebben willen verlaten
en/of doden. Na overleg met de politie en het
Childs Department is besloten om deze moeders
niet in de gevangenis op te sluiten. Imani mag
deze moeders proberen te rehabiliteren.
Dit heeft grote gevolgen voor Imani. De
moeders mogen Imani niet verlaten. Maar de
vraag: ‘hoe help je deze moeders en waar
huisvest je ze?’ vereist weer andere kennis van
de sociaal werkers. De moeders hebben zeer
verschillende achtergronden en redenen waarom
ze hun baby hebben weggedaan. Sommige haten
hun kind en willen er niets meer mee te maken
hebben.
De een heeft haar kind achtergelaten omdat ze
verkracht is, de ander is te jong en schaamt zich
voor haar familie, weer een ander is prostitué en
kan daar geen kind bij gebruiken, een andere
vrouw heeft in wanhoop tijdens een postnatale
depressie haar kind achtergelaten, een ander is
verslaafd aan drugs en of alcohol. De meesten
zijn te arm en kunnen eenvoudigweg niet voor
de baby zorgen. Voor sommigen is het hun
eerste kind, anderen hebben al meerdere
kinderen.
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Bestuur:
Jan huismans, voormalig
directeur UNEP in Nairobi

Rudy Oostrom, directeur OK
Nutripet

Marieke Bemelman, producent
van boekprojecten en
communicatieadviseur

de Connecting Link
Marcel Schreurs, program officer

Aqua for All
Harrie Oostrom, freelance

ontwikkelingswerker, waaronder
6 jaar in Kenia

Het gaat goed met Imani. De kinder-
tehuizen van Imani functioneren
steeds beter. Er wordt hard gewerkt
en de kinderen groeien gezond en
tevreden op.

Maar door de armoede in Kenia
worden er nog dagelijks kinderen op
straat achtergelaten. Imani blijft deze
kinderen opvangen.

Dat kost geld voor voedsel, scholing,
huisvesting, medische zorg,
personeel en nog veel meer.

Imani heeft daarom ook uw
financiële steun weer nodig in 2012.

Helpt u ons?

Stichting ImaniRekeningnummer
43.74.33.005

Imani heeft uw steun nodig

Donoren bedankt
Het bestuur van Stichting Imani wil hierbij zijn
grote dank betuigen aan alle donoren die het
mogelijk maakten dat Imani in 2011 haar werk
kon doen.

Dank je Stichting Quack, dank je FEMI, dank je
John Volken, dank je Night of Comedy, dank je
Tijl Beckand, Ruben van der Meer, Ruben
Nicolai en Horace Cohen, dank je Coroos, dank
je Tatanka BV, dank je Diakonie der Geref.
Kerk Bergambacht, dank je Johannes Stichting,
dank je Rofer Trading, dank je Eriks
Aandrijftechniek, dank je Mundial Productions,
dank je Gem. Twello Diaconie, dank je diaconie
PKN Oldekerk, dank je notaris Oostinga, dank
je Jacqueline en Willem en hun vrienden, en
dank je Stichting Open Uw Hart.

We mogen en kunnen ze helaas niet allemaal
noemen:

Dank aan de mensen die zich via de notaris
hebben vastgelegd om voor een periode van vijf
jaar jaarlijks een schenking te doen, dank aan al
onze maandelijkse en jaarlijkse donateurs, dank
aan alle individuele gevers.

Dank aan al diegenen die we mogelijk vergeten.
Wij wensen u allen een gezond en gelukkig
2012 toe.

Stichting Imani

Krommebeemd  56

4907 DT Oosterhout

0162 455053

Bank: 43.74.33.005

Kamer van Koophandel
nr: 201 225 015

E-Mail:

info@stichtingimani.nl

Website:

www.stichtingimani.nl
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De Belastingdienst erkent

Stichting Imani als

Algemeen Nut Beogende

Instelling (ANBI).

Giften zijn aftrekbaar voor

de inkomstenbelasting
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Al de Imani-kinderen, van de baby’s tot de jong volwassenen, wensen u:

A Merry Christmas and a Happy 2012


