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Beste vriendinnen en vrienden van KiBaHome,
Graag willen we jullie aan het einde van het jaar 2015 bijpraten over de laatste
ontwikkelingen van het St. Kizito Babies Home en de Stichting KiBaHome.
Kinderen en staf
Het afgelopen jaar werden de kinderen wederom, zoals vele vrienden inmiddels uit eigen
ervaring weten, liefdevol opgevangen door de hardwerkende mama’s onder de altijd
rechtvaardige en hartelijke leiding van Sister Mary.
Er zijn ook dit jaar de nodige kinderen teruggegaan naar hun familie in de dorpen en een
aantal werd geadopteerd.
Natuurlijk zijn er ook pasgeboren baby’s gebracht. Een proces dat zich blijft herhalen,
zolang er helaas nog veel moeders sterven bij het krijgen van een kind, en er absoluut
geen opvang is om de pasgeborenen de eerste jaren de zorg te geven, die ze zo hard
nodig hebben.
Ook dit jaar hebben diverse bezoekers, zie onze vorige nieuwsbrief, kunnen constateren
dat “ons” Babies Home er alles aan doet om de kinderen de zorg en liefde te geven waar
ieder kind recht op heeft.

Om die zorg te bekostigen heeft het weeshuis steun nodig van derden. KiBaHome is voor
het weeshuis een belangrijke inkomstenbron.
Benefietavond zaterdag 31 oktober 2015 groot succes
Om inkomsten te werven werd jarenlang een benefietavond georganiseerd. De druk
bezochte avond van dit jaar stond geheel in het teken van Afrika.
De Djembé workshop, waarmee de avond startte, en waarbij de vele gasten enthousiast
hun muzikale kwaliteiten in praktijk konden brengen, was een zeer vrolijk gebeuren.
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Het daarop volgende Afrikaanse buffet viel ook zeer in de smaak en de lieftallige dames
Rosan, Wendy, Audrey en Yuriko verwenden de gasten de hele avond met heerlijke
drankjes.
De film, waarin 9 jaar steun aan het Babies Home in beeld werd gebracht, sprak velen
aan en als hoogtepunt hadden we een speciale gast in ons midden, namelijk Daphne
Baardman. Als 18 jarige vertrok Daphne, direct na haar Middelbare School, in 2009 voor
4 maanden naar het weeshuis om daar samen met Juliette een helpende hand te bieden.
Deze zomer verbleef Daphne gedurende 2 maanden in het kader van haar
afstudeerproject in Kampala, de hoofdstad van Uganda.
Nog maar net op Ugandese bodem stond Daphne al te popelen om op bezoek te gaan bij
het Babies Home. Ze werd er met open armen ontvangen, voelde zich er weer helemaal
thuis en genoot van haar korte verblijf.
Heel treffend en enthousiast vertelde ze over haar ervaringen. Met ondersteunende
beelden, wist ze de boodschap van KiBaHome te versterken, en te verwoorden wat er in
al die jaren dankzij m.n. de steun van KiBaHome ten goede was veranderd in het Babies
Home, zowel voor de kinderen als voor de medewerkers.

De in september jl. door Daphne geschoten foto’s van 2 wolken van baby’s.
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Aan het einde van de avond citeerde voorzitter Lies enkele passages uit de
openingsspeech van Lilian Ploumen, minister van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, op de Afrikadag 2012.
Lilian Ploumen vertelde o.a. haar volgende ervaring tijdens een bezoek aan een dorp in
Ethiopië.
“Mannen zaten op krukjes, vrouwen moesten staan. Mannen voerden het woord,
vrouwen moesten zwijgen.
Maar het lukte uiteindelijk toch om met vrouwen in gesprek te raken. Deze vrouwen
hadden de moed om te praten over geweld – seksueel, ritueel en alledaags geweld. Ze
zeiden: “Je hoeft maar één ding voor ons te doen en dat is zorgen dat het slaan stopt”.
En toen gaven ze me deze armband – zodat ik ze niet zou vergeten. Ik heb de armband
nooit meer afgedaan”.
Lilian eindigde haar speech over het nieuwe beleid, de gewenste samenhangende wijze
van handel en hulp, als volgt:
“Samen streef ik naar een Nederland dat vooruit wil in de wereld, een Nederland dat
vooruit wil met de wereld. Want daar wordt uiteindelijk iedereen beter van. Maar vooral
die kinderen in Somalië, die boeren in Mozambique en die vrouwen in Ethiopië.
Daar doen we het voor. Daar doe ik het voor. En mocht ik dat ooit vergeten, heb ik altijd
deze armband nog”.
Na afloop van de KiBaHome avond ontvingen de gasten het gebruikelijke symbolische
presentje. Een kleurige ster voor in de kerstboom en een eenvoudig met kralen versierd
armbandje, (beide overigens speciaal voor ons begin 2014 in Uganda vervaardigd) opdat
wij met elkaar de kinderen en medewerkers in het weeshuis niet zullen vergeten.

Zoals aangekondigd was het namelijk de laatste keer dat een dergelijke feestavond werd
georganiseerd.
We hopen echter van harte dat velen onze Stichting op welke wijze dan ook zullen blijven
steunen.
Donateurs
Heel blij zijn we dan ook dat we een aantal vaste donateurs hebben die het ons mogelijk
maken, dat we, in ieder geval in 2016 en 2017, het St. Kizito Babies Babies Home
financieel kunnen blijven steunen. Zo storten meerdere KiBaHome vrienden maandelijks
of jaarlijks een bedrag op onze rekening en ontvangen we verder de nodige eenmalige
giften.
Ieder bedrag is meer dan welkom!
Ook worden er Goede Doelen acties georganiseerd die de opbrengst geheel of
gedeeltelijk doneren aan onze Stichting. Er zijn kerken die ons financieel steunen en er
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zijn vrienden die een feest geven en de gasten verzoeken, mochten ze een cadeau willen
geven, dat te doen in de vorm van een bijdrage aan KiBaHome.
Wat dat laatste betreft begint het nieuwe jaar overigens heel goed. Onlangs ontvingen
onze voorzitter en echtgenoot namelijk een uitnodiging voor een feestje begin januari
van een, dan 70 jarige, vriendin en in de fraaie uitnodiging noemt de jarige Job als
cadeau tip de KiBaHome box!

Zoals we vaker aangegeven hebben steunen jullie ons óók door KiBaHome aan te
bevelen als Goede Doel. KiBaHome is een ANBI erkende Stichting. We zijn er trots op en
dankbaar voor dat, ondanks het feit dat er heel veel erkende ANBI instellingen zijn in
Nederland, zoveel vrienden vertrouwen in onze Stichting hebben en ons in velerlei
opzichten steunen. Echt veel dank daarvoor.
Een bijzondere ontmoeting
Onze voorzitter Lies, sprak op 7 november jl., de zaterdag volgend op de Benefietavond
van 31 oktober, op de Afrikadag 2015 kort met Lilian Ploumen. Lies vertelde haar
spontaan, toen zij toevallig samen een zaal binnenliepen voor een workshop, delen van
haar speech van 2012 te hebben geciteerd in het afscheidswoord op de KiBaHome avond
2015. Lilian reageerde betrokken en positief. Ze liet haar arm zien en zei vrolijk: zie je ik
draag hem nog steeds!
Zowaar nam ze, op een van de nog weinige vrije plekken in de zaal, naast Lies plaats
tijdens een interessante inleiding van Prof. Dr. Meine Pieter van Dijk (Erasmus) over de
invloed van de Chinezen op de Afrikaanse markt.
De minister was een van de panelleden.

Ondersteuning in 2016
2016 wordt het tiende jaar dat wij het weeshuis ondersteunen. Er is in al die jaren
geïnvesteerd in de infrastructuur (zie www.kibahome.nl voor alle gerealiseerde
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projecten), in opleidingen, in het op administratief en organisatorisch gebied
ondersteunen van de staf en in het verstrekken van geld voor meer verantwoord voedsel,
voor de zogeheten basisbehoeften, de medische kosten en tal van andere jaarlijks
terugkomende kosten.
Inkomsten generende projecten blijken niet echt goed van de grond te komen. Veelal
ontbreekt de benodigde kennis en ervaring. Het doet echter deugd dat de door
KiBaHome gefinancierde crèche succesvol is en, weliswaar bescheiden, inkomsten
genereert.
KiBaHome heeft de leiding van het St. Kizito Babies Home toegezegd ook in 2016
wederom maandelijks voor een deel bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en
salarissen.
Daarnaast zal er ook tweemaal een supplementair bedrag gestort worden voor extra
uitgaven op het gebied van medische kosten, gebruiksartikelen, onderhoud auto,
hygiëne, schoolgeld voor 2 oudere kinderen, huisbezoeken afleggen, nieuwe bedden,
lakens etc.
Alhoewel we in ons meerjarenplan hebben opgenomen niet langer te investeren in
infrastructurele projecten hebben we kortgeleden toch de beslissing genomen een nieuw
hek rondom het terrein te bekostigen.
Reden is dat door een zorgelijke gebeurtenis twee zeer gerespecteerde medewerkers in
de gevangenis zijn beland en dat er vooralsnog geen zicht op is dat beiden, onschuldig
als ze zijn, er op korte termijn weer uitkomen.
Een kort verslag van wat er is gebeurd.
Doordat het terrein waarop de gebouwen zich bevinden, maar gedeeltelijk is
afgeschermd met een hekwerk, is er regelmatig overlast van wilde honden en wordt er
ook steeds vaker ingebroken. Zo zijn er het afgelopen jaar zakken maïs en
bananentrossen gestolen.

Twee wilde honden in ruste!

Stukje bestaand hekwerk.

Timothy, een vrolijke 22 jarige medewerker en Andrew, een zeer aimabele, oudere
medewerker, betrapten in juli een dief. Ze hebben hem een, in Uganda heel gebruikelijk,
pak slaag gegeven, waarna ze de dief lieten vertrekken.
De dief heeft hen beiden bij de politie aangeklaagd wegens poging tot moord, met tot
gevolg dat ze zijn opgesloten in de gevangenis.
Helaas zitten beiden nog steeds vast. Bewijs is er niet en hun verweer is afgewezen. Ook
een door Sister Mary ingeschakelde en betaalde advocaat heeft hen niet op vrije voeten
kunnen krijgen. Wij hebben zowel Sister Mary als Jeroen, de penningmeester binnen het
bestuur van het Babies Home en tevens onze contactpersoon, aangegeven dat ook wij
het zeer belangrijk vinden dat Andrew en Timothy weer op vrije voeten komen, en dat
wij Sister Mary zeker financieel willen steunen om in hoger beroep te gaan, teneinde de
trouwe en zeer gewaardeerde medewerkers vrij te krijgen.
Het leven in een Ugandeze gevangenis is zwaar en eerlijke processen kent men niet.
Corruptie viert ook in deze hoogtij!
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Andrew was, voordat de crèche officieel werd geopend, de “onderwijzer” en, sinds daar
gediplomeerde docenten aan de slag zijn, is hij de terrein beheerder, hier zou hij de
“concierge” zijn.
Timothy, geboren in 1988, verloor als 15 jarige zijn vader in 2005. Zijn vader had 7
vrouwen. Zijn moeder, de zevende vrouw, stierf in 2007.
Timothy zou ’n klein stukje grond van haar erven, maar … dat werd hem niet gegund
door de andere echtgenotes van zijn vader.
Voordat Timothy zomaar zou “verdwijnen” werd hij door een van de religieuzen van het
Babies Home, een vriendin van zijn moeder, meegenomen en opgevangen in het
weeshuis.
Sinds die tijd wordt hij op vele fronten ingezet; zo zorgt hij mede voor de koeien, helpt
hij bij het koken, en … voor de kinderen is hij een super grote broer/oom. Hij ziet vele
baby’s komen en ze met lede ogen als peuter gaan.
Hij woont net als Andrew op het complex en samen houden ze alles in de gaten.

Andrew en Timothy. Voor de foto (2014) in hun mooiste outfit!

We hopen samen met de hele staf in het St. Kizito Babies Home heel erg op een goede
afloop.
Bestuur KiBaHome
Tijdens het opstellen van deze nieuwsbrief kregen wij bericht van Elly, de secretaris van
het bestuur, dat zij zich om persoonlijke redenen genoodzaakt ziet, haar bestuursfunctie
per onmiddellijke ingang neer te leggen. Wij hebben hiervoor alle begrip en willen haar
heel hartelijk bedanken voor haar waardevolle inbreng en werkzaamheden in de
afgelopen twee jaar.
Tot slot van deze nieuwsbrief willen wij iedereen natuurlijk gezellige feestdagen wensen
en een goed 2016 waarin we met elkaar liefde, warmte en hartelijkheid mogen delen en
ondervinden.
Een welgemeende

KiBaHome vriendengroet,

Leo, penningmeester en
Lies, voorzitter Stichting KiBaHome
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