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Werkbezoek aan kindertehuis in India

Verbouwing Imani op schema

Directrice en sociaal werkster van Imani

gingen van 25 juni tot 6 juli 2005 op

werkbezoek naar Calcutta in India.

Op kosten en initiatief van Stichting

Parkingboys Nairobi hebben de directrice,

Faith Wanjiru, en de sociaal werkster van

Imani, een 14 dagen durend werkbezoek

gebracht aan diverse kindertehuizen in

Calcutta, India. Het doel van het bezoek was

om te leren van de ervaringen van

kindertehuizen in India. Het bezoek was

bijzonder succesvol, indrukwekkend en

leerzaam. Veel van de opgedane ervaringen

zullen worden toegepast in Imani. Lees

hierover meer in het verslag over het

werkbezoek aan Imani.

Oktober 2005: De verbouwingen in Imani A

van de keukens en kantoren lopen op schema.

Inmiddels is met de betegeling van de keuken

begonnen. De kosten van deze verbouwing

komen voor rekening van een Nederlandse

Stichting die onbekend wenst te blijven. Wilde

Ganzen heeft dit bedrag aangevuld tot een

totaal bedrag van Euro 85.000,--. Veel dank

gaat uit naar Joop Vink, een trouwe supporter

van Imani uit Bergambacht, die naast het

inzamelen van deze gelden en het maken van

de bouwtekeningen ook een oogje in het zeil

houdt bij de verbouwingen. Al driemaal dit

jaar is hij naar Nairobi gereisd om de

verbouwingen te monitoren.

Werkbezoek aan Imani in oktober 2005

De bestuursleden Mary-Ann Sandifort, Harrie

Oostrom en BNN presentator Patrick Lodiers

waren op werkbezoek.

Als eerste hebben ze vol ongeloof en

bewondering de afdeling van Imani in Malindi

bezocht. Op een mooie plaats, met veel

groen, mooie bloemen en grote bomen,

stonden er al weer 3 gebouwen: een hele

mooie keuken, een prachtige babyzaal en een

kinderzaal. Het personeel sliep nog in tenten.

De slaapplaatsen waren erg vrolijk geworden.

Ook hadden de bedden nu muskietennetten.

Verder was er door de kinderen afgesproken

om alleen nog maar Engels te spreken. Wie

zich daar niet aanhield werd gestraft. Zo liep er

iemand met een bord om zijn nek, omdat hij

had gezondigd door geen Engels te spreken.

Het effect was verbluffend de kinderen

spraken veel beter Engels.

Elke avond werd er verplicht gezamenlijk naar

Grote actie door leerlingen van het St.

Willibrordcollege in Goes

De leerlingen van de bovenbouw van het St.

Willibrordcollege in Goes gaan geld inza-

melen voor het Imani project.

Bij het NCDO (Nationale Commissie voor

Internationale Samenwerking en Duurzame

Ontwikkeling) zal subsidie worden aan-

gevraagd voor verdubbeling van de

opbrengsten. Het ingezamelde geld wordt

gebruikt voor een doorgangshuis voor de

inmiddels volwassen geworden kinderen van

Imani. Dit doorgangshuis is te vergelijken

met een ‘begeleid-wonen-project’; jongeren

worden niet in één keer in de maatschappij

gezet, maar leren eerst onder begeleiding

van een volwassene op eigen benen te staan.

De Zeeuwse leerlingen zullen gaan chatten

met de oudere weeskinderen van Imani. Dit

unieke internetproject slaat een brug tussen

Keniaanse jongeren en de jonge Goese-

naren. Omdat het eerste contact moeizaam

verloopt vanwege gebrekkige verbindingen

wordt gezocht naar een sponsor met kennis

van zaken die dit project met raad en

financiën kan ondersteunen. Gedacht wordt

aan bijvoorbeeld Zeelandnet.

• Les-marathon in combinatie met Game-

maraton. Tijdens de les-marathon zullen

circa 150 leerlingen 24 uur onafgebroken les

gaan volgen. Om deel te mogen nemen aan

dit evenement zullen leerlingen “eigen”

sponsoren moeten vinden. Tijdens de 24 uur

durende game-marathon, tevens met

“eigen”sponsoren zullen circa 30 leerlingen

24 uur onafgebroken tegen elkaar gaan

gamen.

• Een inmiddels gehouden Kerstgala.

• Slotdag op 24 april 2006 met als klap op de

vuurpijl een spetterende afsluitende avond.

Op deze dag zullen diverse activiteiten

worden georganiseerd voor (oud)leerlingen,

De evenementen

Het gebouw voor hen was in aanbouw.

In Nairobi aangekomen in Imani A werden we

met groot enthousiasme rondgeleid door

Mary de sociaal werkster. Vol trots liet ze al de

veranderingen zien die tot stand zijn gekomen

als gevolg van het werkbezoek aan India. Vol

verbazing zagen we dat alle slaapzalen en

slaapkamers waren geschilderd in zeer vrolijke

kleuren.

Heel kleurige lakens op ieder bed samen met

een knuffel. Daarnaast een foto van ieder kind.

het nieuws gekeken en gesproken over het

belangrijke nieuws. Prima toch, niet alleen

maar naar binnen kijken maar ook kijken wat

er in Kenia en de wereld gebeurt. Dit hadden

Faith en Mary goed gezien tijdens de

ochtendsessies in het kindertehuis Future

Hope in Calcutta

Imani heeft veel geleerd van het werkbezoek

aan India en, wat misschien nog veel

belangrijker is, enorm veel nieuwe energie

opgedaan.
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was away. She also argued that the children
could have fed themselves when she failed to
return back. “You really wonder how they
could have taken care of themselves at that
age”.

She spent a sleepless night at Imani,
bothering everyone else in the house. Early
the next morning Imani took her to Mathare
mental hospital.

Imani opent derde tehuis in Malindi

Na Imani A, gestart in 1992 in Nairobi, Imani

B gestart in 1996, heeft Imani haar derde

tehuis geopend in Malindi, 100 kilometer ten

Noorden van Mombasa. Vanuit de behoefte

aan een goedkoop vakantieadres aan de kust

voor de kinderen uit Nairobi en gecon-

fronteerd met de vele straatkinderen en

wezen in Malindi, werd besloten om hier een

vestiging te openen. Een van de sponsoren

van Imani maakte het mogelijk om dit land

aan te kopen.

steuning geven bij het verder ontwikkelen van

deze adoptiekanalen. Voor een uitgebreide

samenvatting van het vijfjarenplan zie

www.stichtingimani.nl

Kamer van Koophandel

Bestuur

Belasting

Stichting Imani

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor West Brabant, onder
inschrijvingsnummer 20122501 De organi-
satie is een Stichting met de statutaire naam:
Sticht ing Imani, Krommebeemd 56,
Oosterhout.

Jan Huismans, voormalig directeur UNEP
(United Nations Environment Programme)
in Nairobi - Kenia

Rudy Oostrom, directeur/eigenaar OK
Nutripet

Hans van Vugt, Hans van Vugt Organisatie en
Advies en voorzitter Stichting Support
Benebnooma.

Mary-Ann Sandifort, schrijfster en freelance
communicatie medewerkster bij onder
meer Unicef.

Harrie Oostrom, directeur Centrum voor
Internationale Samenwerking, West en
Midden-Brabant. (COS).

De belastingdienst erkent Stichting Imani als
charitatieve instelling.

Registratie en Successie ‘s-Hertogenbosch
merkt Stichting Imani aan als instelling zoals
bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet
1956. Dat betekent:

1. Giften aan de Stichting zijn aftrekbaar voor
de inkomstenbelasting van de schenker.

2. Vanaf 1 januari 2006 is Stichting Imani
vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht.

In 2005 is de vrijstelling maximaal tot Eur
4.243,--.

Krommebeemd 56

4907 DT OOSTERHOUT

Tel: 0162-455053

info@stichtingimani.nlw

www.stichtingimani.nl
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43.74.33.005

ouders en onderwijzend personeel, met

afluitend een benefiet verzorgd door De

Lama’s in de Schouwburg De Mythe te Goes.

Met financiële ondersteuning en raad en daad
van Stichting Parkingboys Nairobi is het
nieuwe 5 jarenplan (2006-2010) voor Imani
geschreven. Het beleidsplan geeft aan dat
Imani moet voortbouwen op de opgedane
ervaringen en kennis van de afgelopen jaren.
Doelgroepen zijn respectievelijk baby's en
kleine kinderen tussen 0 en 5 jaar, waaronder
wezen (als gevolg van overlijden ouders door
aids), achtergelaten baby's, verwaarloosde en
misbruikte kinderen, kinderen waarvoor
tijdelijk geen verzorging voor is (moeders in
gevangenissen of in rehabilitatieprocessen) en
straatkinderen tot 18 jaar. De zorg voor 350
kinderen wordt verdeeld over drie tehuizen
waarvan twee in Nairobi en een in Malindi.

Het streven is er de komende jaren op gericht

Korte samenvatting vijfjarenplan Imani

Nieuwsbrief nummer 1, december 2005

Stichting Imani
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van
Stichting Imani. In deze nieuwsbrief wordt
verslag gedaan van het bezoek aan
kindertehuis Imani, de nieuwe vestiging in
Malindi en Imani A in Nairobi. Verder werd
eerder dit jaar een bezoek gebracht aan een
kindertehuis in India en schenken wij
aandacht aan een grote actie die het
Willibrord College organiseert voor Imani.

Moeder laat tweeling baby's aan hun
lot over
De armoede in Kenia leidt tot verbijsterende
situaties. Imani kan er over mee vertellen.
Neem het verhaal van een tweeling van 10
maanden. Een verslag uit een van de
maandrapporten van Imani:

Crying twin babies of 10 months were found
by neighbours abandoned in a plot. Their
mother and them were new residents in the
plot and were hardly 3 days old in that plot.
Therefore even the land lord could not tell
who they were.

Some of the women in the plot decided to
rescue the infants, by forcing a hole in the wall
of the slumhouse, thinking that their mother
will soon be back. A week went by, the
mother was nowhere to be seen. Another
one passed. The mothers couldn't believe it,
they were without words.

They reported to the area chief who
authorized them to take the infants to Imani
for a safer custody. Another two weeks
passed by, and one Friday late in the evening
the woman was seen loitering in the slums by
some of the women who rescued the children

Like thunderstorms they got hold of her and
on top of their voices they brought her to
Imani home accusing her for having
abandoned her twin infants.

At Imani the young woman of less than 30
years was withheld. On interviewing her she
was confident that she had left cooked rice for
the two babies in a sufuria (cooking pot) and
on the floor enough for the one month she
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Kinderen uit het

Malindi tehuis.

om de verblijfsduur in Imani zo kort
mogelijk te maken voor de kinderen: “ We
hope to achieve that babies and children can
leave Imani earlier and not spend their
entire youths in the centre. This will be
achieved through more active foster and
adoption activities, rejoining with families or
guardians. As a consequence the average
age of the child will decrease”.

Komend jaar zal Stichting Imani onder-


