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Harambee nieuws
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Bij het schrijven van deze nieuwsbrief zijn Roel en Marianne Meijers net terug van  
een verblijf van 5 weken in Kenia. Ook in juli en augustus zijn zij er geweest, waarvan 
een week samen met penningmeester Sjaak te Hove. 

In deze uitgave o.a. | 2 Belangrijke vergadering Kimilili | 3 Kimingichi project afgerond | 4 Schitterende lokalen  
Kimabole | 5 2 klaslokalen St. Theresa’s Secundary school | 6 Village transformation | 7 Reisverslag Sjaak ten Hove

Het voorjaarsbezoek was uitgesteld tot 
de zomer i.v.m. de verkiezingen van begin 
dit	jaar.	Met	twee	bezoeken	in	korte	tijd	is	
er dus veel te vertellen over de projecten 
in	Kimilili	en	Mumias.	Nu	het	huis	van	
Roel	en	Marianne	klaar	is,	is	het	verblijf	
er een stuk gerieflijker op geworden. 
In Nederland gaan de activiteiten ook 
gewoon door. Solomon Nabie, directeur 
van	IcFEM,	en	zijn	vrouw	Ruth	hebben	

ons gedurende 5 dagen in Breda bezocht. 
Een verslag hiervan vindt u verderop in de 
nieuwsbrief. 

Rest ons nog u allen heel fijne feestdagen 
te wensen en veel leesplezier bij het lezen 
van deze, weer prachtig uitgevoerde 
nieuwsbrief, met veel dank aan drukkerij 
Salsedo en ontwerpbureau Smidswater, 
beiden uit Breda.

Iedereen fijne feestdagen!
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Unieke vergadering Kimilili
Uniek is het zeker te noemen dat Stichting Harambee 
op maandag 10 november 2008 aanwezig was bij 
een uitgebreid overleg in Kimilili met de belangrijkste 
mensen die zich bezig houden met onderwijs in het 
district Bungoma North, waarin Kimilili ligt.  
IcFEM, onze partner had alle partijen bijeengebracht, 
onder wie het parlementslid voor Bungoma North, 
Dr. Eseli, en alle andere belangrijke overheidsfunctio-
narissen op onderwijsgebied.

Het doel van de bijeenkomst was om sa-
men na te denken over een gezamenlijke 
strategie ten aanzien van kwaliteitsverbe-
tering van het onderwijs. Een bijzondere 
gebeurtenis omdat het zelden voorkomt 
dat alle partijen op deze manier aan tafel 
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Bezoek Solomon en Ruth Nabie aan Nederland  

zitten. Het was een zeer zinvolle bijeen-
komst, aangezien alle aspecten van goed 
onderwijs aan bod kwamen. Niet alleen 
goede faciliteiten zijn van belang maar 
evenzeer gedegen management van de 
school, de manier waarop wordt les gege-
ven, het curriculum, leermiddelen, kleinere 
klassen, etc. Ook het beroepsonderwijs 
kwam aan de orde en speciaal onderwijs 
voor gehandicapten. Extra belangrijk punt 
in dit geheel is de aandacht die er moet 
komen voor de gemeenschap. De ouders 
van de kinderen moeten zich meer bewust 
gaan worden van goed onderwijs en zo 
meer zeggenschap krijgen over het reilen 
en zeilen op scholen. Daarbij zouden  
ouders een beter begrip kunnen krijgen 
hoe onderwijs een rol kan spelen in de 
bestrijding van armoede. Willen al deze 
facetten goed aangepakt worden dan is 
het nodig dat er een totaal plan op tafel 
komt voor de komende vier jaar waaraan 
iedereen	zijn	eigen	bijdrage	levert.	Priori-
teiten in dit plan zijn de betrokkenheid van 
de ouders bij onderwijs, verbetering van 
de kwaliteit van het management en de 
didactische vaardigheden, verkleining van 
klassen en uitbreiding en verbetering van 
vakonderwijs. Afgesproken is dat dit over-
leg vervolgd wordt, waarbij ook rekening 
wordt gehouden met de bezoeken van 
Stichting Harambee aan Kenia.

Van	zaterdag	4	t/m	donderdag	9	oktober	
hebben Solomon en Ruth Nabie Nederland 
bezocht, nadat eerst vele visumproblemen 
moesten worden opgelost. Het waren 
intensieve dagen met een vol programma. 
Er was uitgebreid overleg met onze partner 
IMPULSIS	in	Utrecht,	er	werden	bezoeken	
gebracht aan de Derde Wereldwerkplaats in 
Teteringen, de Haagse Hogeschool en het 
Stedelijk	Gymnasium	in	Breda.	Solomon	en	
Ruth namen deel aan een vergadering van 
het bestuur van onze Stichting Harambee  
en er was een goede lunchvergadering met  
de	coördinator	Kimilili	van	de	Rotary	Doc-
tors Nederland. Tussendoor was er ruimte 
voor veel informele gesprekken. Het was  
een leuk en zinvol bezoek van beide kanten.

Dr. Eseli aan het woord
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De eerste fase was al eerder klaar. Deze 
school, die eerder alleen uit lemen klaslo-
kalen was opgetrokken, bestaat nu vol-
ledig uit bakstenen gebouwen, een totale 
gedaanteverwisseling dus. De ouders 
hebben op een geweldige wijze hun bij-
drage geleverd aan dit project. De invloed 
op hun eigen leefwijze is er zelfs zodanig 
door veranderd dat zij nu zelf ook betere 
huizen voor zichzelf bouwen en zich in de 
buurt van de school gaan vestigen. Bij de 

In juli 2008 werden tijdens een 
erg feestelijke bijeenkomst 
4 klaslokalen en administra-
tieve ruimtes geopend van het 
project op Kimingichi Primary 
School.

Kimingichi project afgerond   

Voorbereiding  
kili4kids in volle 
gang

Begin maart 2009 is het 
dan zover: een groep 
van 16 mensen gaat als 
sponsoractiviteit voor 
onze Stichting Harambee 
en Stichting Sibusiso in 
Arusha, Tanzania, de 
Kilimanjaro beklimmen. 
De groep mensen komt 
regelmatig bijeen om 
zowel	op	fysiek	gebied	
als op het gebied van de 
fondsenwerving actief te 
zijn. Allerlei activiteiten 
worden ontplooid en er is 
prachtig foldermateriaal 
gemaakt. Op de website 
www.kili4kids.nl kunnen 
alle ontwikkelingen op  
de voet gevolgd worden.

examens in december hopen we op goede 
resultaten na betere faciliteiten. Tijdens 
een informeel bezoek aan de school las 
een leerlinge een brief voor namens alle 
leerlingen waarin zij ons allemaal bedankt 
voor haar nieuwe school. De inhoud van 
de brief luidt als volgt: 

“Namens de gehele gemeenschap van Kimin-
gichi en speciaal de leerlingen van K imingichi 
Primary School wil ik waardering uitspreken 
voor het werk dat de Stichting Harambee voor 
onze school heeft gedaan. We zijn vooral blij 
met de nieuwe klaslokalen, de administratieve 
ruimtes en de toiletten. We kunnen nu goed 
in comfortabele schoolbanken zitten in ruime 
klaslokalen. We weten, dat met deze facilitei-
ten en God´s hulp we betere resultaten zullen 
krijgen op school. Er zijn geen woorden voor 
om onze dankbaarheid uit te drukken maar 
we kunnen alleen maar bidden dat God jullie 
steunt bij alle toekomstige activiteiten.”

Op zondag 21 december as. organiseert 
Marlieke van Schaik twee geweldig  
mooie benefietconcerten t.b.v. Stichting 
Harambee.  

Er	is	een	middag	en	avondvoorstelling.	Lokatie	is	restau-
rant	Marktzicht	te	Prinsenbeek	en	het	programma	ziet	er	
gevarieerd uit; er worden klassieke en moderne kerstlie-

Benefietconcert Marlieke van Schaik
deren ten gehore gebracht, dit alles omlijst met zang en 
dans. Zij heeft een aantal enthousiaste mensen om zich 
heen, waaronder haar moeder, die haar bijstaan in de 
organisatie van het concert.
Marlieke	is	leerlinge	van	5	VWO	aan	het	OLV	in	Breda	en	
kan erg mooi zingen, dat hebben we op een cd van haar 
mogen	beluisteren.Wij	vinden	het	fantastisch	dat	Marlieke	
zich zo voor ons wil inzetten en wensen haar veel succes 
met het concert!!!
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Schitterende lokalen  
in Kimabole    
Na een lange weg te hebben afgelegd is dan eindelijk 
het project voor twee schei- en natuurkunde lokalen 
voor Kimabole Secondary School in Cheptais afge-
rond. 

Het project kende nogal wat tegenslagen 
vooral veroorzaakt door politieke pro-
blemen in de regio. Er was een tijd dat er 
zoveel strijd werd geleverd over het eigen-
dom van land dat kinderen zomaar van 
school verdwenen en zelfs het hoofd van 
de	school	werd	bedreigd.	Men	waardeerde	
ten zeerste dat onze stichting hen nooit in 
de steek heeft gelaten en toch door is ge-
gaan met haar steun aan dit project voor 
deze school. De vreugde bij de gemeen-
schap tijdens de opening van de lokalen 
was dan ook groot. Het is een prachtig 
kwaliteitsgebouw geworden en enorm 
mooi ingericht. De eerste leerlingen heb-
ben nu hun eindexamen voor de school 
afgelopen weken in de nieuwe klaslokalen 
kunnen doen.
Veel	dank	ging	uit	naar	het	Stedelijk	
Gymnasium	in	Breda,	waar	een	belang-
rijk deel van de gelden vandaan kwam. 
Leerlingen	hebben	lang	moeten	wachten	
op de resultaten van het project maar het 
mag er nu zijn. We hopen nog steeds met 
een delegatie van leerlingen en leraren 
van	het	Gym	in	de	zomer	van	volgend	
jaar naar Kenia te kunnen gaan zodat ze 
zelf kunnen gaan zien wat een prachtig 
project het is geworden.
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2 klaslokalen St. Theresa’s  
Secondary school     
Op een zonnige zaterdag  
begin november zijn 2 klas-
lokalen op St. Theresa’s  
Secondary School in Kimilili  
officieel in gebruik genomen. 

Het aantal leerlingen op deze school is  
recentelijk enorm gestegen van 150 in 
2006 naar 400 op dit moment.
Dit komt doordat er een nieuw school-
hoofd is gekomen die vele verbeteringen 
op school heeft gebracht. Bovendien 
zijn er slaapzalen op school gekomen, 
waardoor de veiligheid van de meisjes is 
verbeterd. Het behoeft geen uitleg dat de 
lokalen voorzien in een enorme behoefte 
aan	onderdak.	Voorheen	kregen	de	meis-
jes onder de boom les, nu in goede loka-
len.	Verwacht	wordt	dat	de	resultaten	van	
de	examens	in	november	/december	van	
de schoolverlaters sterk zullen verbeteren. 
Leuk	is	te	vermelden	dat	de	moeder	van	

Het	Stedelijk	Gymnasium	is	weer	in	actie	
gekomen! De liefdadigheidscommissie  
PAMOJA	van	de	school	onder	de	bezie-
lende	leiding	van	Fleur	Verbiest	en	leraar	
Martijn	van	Vugt	heeft	in	juni	een	actie	
georganiseerd waarbij leerlingen 24 uur 
niet mochten eten of drinken (behalve 
water) of niet praten. Dit ging in op vrij-
dagavond en duurde tot zaterdagavond. 
Leerlingen	sliepen	op	school	met	zijn	allen	
in	de	gymzaal.	Ook	werden	er	activiteiten	
in het centrum van Breda georganiseerd 
om zoveel mogelijk geld bijeen te bren-
gen. Het was voor allen een heel bijzon-
dere ervaring, die niet altijd gemakkelijk 
bleek te zijn. De opbrengst was geweldig 
en bedroeg € 2.637,43
Solomon Nabie heeft tijdens zijn bezoek 
aan de school het bedrag persoonlijk in 
ontvangst kunnen nemen (zie foto pag. 
2). Het geld zal besteed worden aan de 

renovatie van twee schei- en natuurkunde 
lokalen	op	Mukuyuni	Secondary	School.	
Iedereen heel hartelijk bedankt voor  deze 
goed geslaagde actie!

Zonder-dag: actie Stedelijk Gymnasium  

Roel en haar zus Wil een van de lokalen 
hebben geopend, toen zij op bezoek  
waren	bij	Roel	en	Marianne.
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Een van onze twee partners in Kenia is IcFEM (Inter-
christian Fellowship’s Evangelical Mission), Zij houdt 
zich als organisatie intensief bezig met armoedebe-
strijding in de omgeving van Kimilili.

IcFEM	heeft	daarbij	een	visie	ontwikkeld	
die ervan uitgaat dat de verandering die 
op gang gebracht moet worden, van de 
mensen zelf dient uit te gaan om ze zo 
uit hun uitzichtloze bestaan te helpen. 
Zij moeten zich bewust worden van hun 
eigen situatie en proberen hun leven in 
eigen hand te nemen. Dit in tegenstelling 
tot voorheen waar verwacht werd dat de 
regering alle problemen wel zou oplossen. 
IcFEM	heeft	een	programma	opgesteld	
waarbij mensen in de dorpen samen in 

Village transformation   

Op 18 oktober j.l. besloot de gemeenteraad van Breda 
om	Millennium	Gemeente	te	worden.	Op	een	DVD	
genaamd ‘Werelds Delen’ presenteert de gemeente 
haar internationale samenwerkingsinitiatieven op het 
gebied	van	de	VN	Millenniumdoelen:	kennisoverdracht	
tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse gemeenten en 
intensieve samenwerking met herkomstlanden van 
allochtone Bredanaars. Een aangetrokken programma-
manager internationale samenwerking, mevr. Seelt-
den Boer, moet aan dit beleid uitvoering geven.

Mevr.	Seelt	en	vele	anderen	hebben	wij,	Ad	van	Ardenne	
en Sjaak ten Hove, woensdag 12 november ontmoet op 
een door het COS georganiseerde netwerkavond.  
Leerlingen	van	de	Rooi	Pannen,	een	Horecavakschool,	

hebben ons een “wereldmaaltijd” geserveerd. De ingre-
diënten van de maaltijd waren zodanig gekozen, dat  
bij eerlijke verdeling van al het beschikbare voedsel in  
de wereld elke wereldburger van een dergelijke maaltijd 
zou kunnen genieten: het was heerlijk!

Doel van de avond was om politiek, ambtenaren, ont-
wikkelingssamenwerking en lokale initiatiefnemers 
met elkaar te laten kennismaken. De Gemeente Breda 
maakte van de gelegenheid gebruik om te inventariseren 
welke initiatieven door hun burgers zijn ontplooid en 
welke	Millenniumdoelen	daarmee	worden	nagestreefd.

De avond heeft voor ons nieuwe contacten opgeleverd  
en oude reeds bestaande relaties versterkt. Wij kijken  
uit naar wat de Gemeente in de nabije toekomst voor 
Stichting Harambee kan gaan betekenen.

discussie gaan over hun ideeën wat er in 
hun omgeving verbeterd moet worden. 
Het creëren van gemeenschappelijke 
waarden en normen is een belangrijke 
basis, evenals het gevoel elkaar nodig 
te hebben en om samen te werken. De 
mensen krijgen zo een stem die gehoord 
wordt en waar leiders niet omheen kun-
nen. De speerpunten in de discussies zijn 
gezondheidszorg, onderwijs en landbouw.
Onze onderwijsprojecten hebben hierbij 
een belangrijke functie omdat zij in prak-
tische zin een goed voorbeeld zijn hoe ou-
ders te betrekken bij verbeteringsprojec-
ten. Zij kunnen ook een zichtbare bijdrage 
leveren door het maken van bakstenen, 
doneren van bomen voor hout, verrichten 
van arbeid bij het graven van de fundering 
enz. We merken dat naarmate de ouders 
een duidelijker beeld hebben van wat er 
moet veranderen, hun betrokkenheid 
groter is en projecten makkelijker gereali-
seerd kunnen worden. Bovendien worden 
het schoolhoofd en de leerkrachten meer 
op hun verantwoordelijkheid gewezen om 
met de goede faciliteiten beter onderwijs 
te verzorgen en betere resultaten te leve-
ren bij de eindexamens. 
Het spreekt vanzelf dat deze ontwikkeling 
tijd vergt, maar de eerste tekenen worden 
zichtbaar. Bovendien lijkt het erop dat de 
discussies over de “village transformation” 
er ook toe bijgedragen hebben dat er na 
de verkiezingen in de streek rond Kimilili 
geen rellen en vernielingen zijn geweest!

Wereldmaaltijd in Breda
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Na eind 2006 te zijn aangetreden als 
nieuwe penningmeester is de hoogste 
tijd om onze projecten in Kenia met eigen 
ogen te aanschouwen. Met een drukke 
baan en een jong gezin is dat niet zo ge-
makkelijk te plannen. Uiteindelijk heb ik 
een deel van de juli vakantie gebruikt om 
naar Kenia te reizen. Het meenemen van 
het gezin was helaas geen optie. 

Roel	en	Marianne	hebben	een	ruime	maand	in	Kenia	ge-
pland en ik besluit om met ze mee te reizen op de heen-
weg.	Ongelooflijk	wat	Marianne	naast	schoolspullen	in	
een weekendtas weet te proppen: o.a. mobiele telefoons, 
kinderkleding, spullen voor het in aanbouw zijnde huis 
van	Roel	en	Marianne,	etc.	Wat	extra	handen	voor	de	 
vele kilo’s bagage komen goed van pas. Gedrieën  
hebben we ruim 110 kg bagage, teveel, vooral voor de  
binnenlandse vlucht, maar voor “ontwikkelingshulp” 
knijpen de beambten (meestal) een oogje toe. 
De vlucht verloopt voorspoedig en de binnenlandse 
vlucht	naar	Kitale	blijkt	een	uitkomst.	Medewerkers	 
van	IcFEM	wachten	ons	daar	op	en	rijden	ons	in	een	klein	
uur	naar	het	Guesthouse	van	IcFEM	in	Kimilili.
 
Ik probeer zoveel mogelijk te zien van de projecten en zo-
veel mogelijk mensen te ontmoeten. Ogenschijnlijk valt 
het	met	de	armoede	nogal	mee.	Later	in	de	week	krijg	ik	
meer en meer begrip voor wat ik zie en realiseer mij dat 
zonder voedsel en onderdak onderwijsprojecten sowie-
so geen kans van slagen hebben. Kenianen zijn trotse 
mensen en wat zij hebben zullen ze altijd met jou als gast 
delen.	Wonderbaarlijk	hoe	medewerkers	van	IcFEM	het	 
’s morgens voor elkaar krijgen om in kostuum, schoon, 
met gestreken overhemd en gepoetste schoenen uit  
een hut te komen zonder stromend water of elektriciteit.  
Erg	onder	de	indruk	ben	ik	van	Martin	Nasurutia,	de	 
controller	van	IcFEM,	die	in	de	avonduren	ook	nog	eens	
een	studie	Certified	Public	Accountant	volgt!	

Een van de redenen voor mijn reis is controle van de 
boeken	van	IcFEM.	Zoals	u	weet	is	IcFEM	in	Kimilili	de	
organisatie waarnaar wij uw donaties en de verdubbe-
lingen door Impulsis storten. Het is aan hen, onder onze 
leiding en op basis van een begroting, de middelen te 
besteden aan materiaal en vakmensen en het is dan ook 
van belang zicht te hebben en te houden op hun beste-
dingen. Samen met Roel neem ik een middag de tijd om 
bij	Martin	door	de	boeken	te	gaan;	een	angelsaksische	
(Britse) wijze van boekhouden die ik direct herken. 

Reisverslag Sjaak ten Hove

Behalve de cijfers van Stichting Harambee krijgen 
we	volledige	openheid	van	zaken	over	de	hele	IcFEM	
organisatie tot en met de loonlijsten toe. Behalve dat 
dit vertrouwen wekt kan ik er geen onregelmatigheid 
in ontdekken. Alle kosten en ontvangen bijdragen zijn 
keurig verwerkt in een projectadministratie. De cijfers 
van	IcFEM	zijn	verder	voorzien	van	een	(lokale)	accoun-
tantsverklaring.	Dit	gaat	sneller	dan	verwacht.	Later	
in de maand zal Roel de afgeronde projecten in een 
verdere	sessie	met	Martin	nog	cijfermatig	“opleveren”.	
 
De afgeronde projecten zijn prachtig. De vele foto’s die 
ik	heb	gezien	doen	de	werkelijkheid	nog	tekort.	Vooral	
John	Were,	de	supervisor	uit	Mumias,	heeft	veel	oog	
voor architectonische details die weinig kosten maar 
veel brengen en hij leert duidelijk van elk opgeleverd 
project. 
We maken een dagreis naar een vrij afgelegen gebied 
waar een aantal nieuwe projecten zijn gepland. Hier 
tref je de barre werkelijkheid aan: kinderen in erbarme-
lijke “gebouwen” of gewoon met het schoolbord onder 
een boom. Geen leermiddelen maar wel gemotiveerde 
leerkrachten en ouders. Hier doen we het voor! 
Verder	maak	ik	mee	de	overhandiging	van	cheques	op	
een school waar een project is gepland: met het nodige 
ceremonieel en eindeloze speeches waarin Roel en  
Marianne	zeer	bedreven	blijken	te	zijn.	(Commentaar	
van Roel “dat doen we inmiddels al een jaar of zeven”)
Op de allerlaatste dag van mijn verblijf ben ik te gast 
bij een “handing over”, zeg maar de oplevering van een 
afgerond project, met nog meer ceremonieel, inclusief 
uniformen, mooie jurken en pakken en natuurlijk een 
speech voor elke gast.

Al met al een waardevolle en bijzondere week!

Sjaak in de klas bij Ebubole Primary School
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Doelstelling en werkwijze stichting 

Stichting Harambee heeft tot doel het leveren van een bijdrage 

aan verhoging van de levensstandaard van de mensen in West-

Kenia door een substantiële verbetering van de kwaliteit van de 

onderwijsmogelijkheden. Daarmee sluit zij aan bij de eerste drie 

Millenniumdoelen voor 2015:

•	 De	armoede	halveren	en	minder	mensen	honger;

•	 Alle	kinderen	naar	school;

•	 Mannen	en	vrouwen	gelijkwaardig.

De stichting werkt volgens een vastomlijnde werkwijze waarmee 

gewaarborgd wordt, dat gelden goed besteed worden en dat 

donoren goed geïnformeerd kunnen worden over het project. In 

Kenia werkt de stichting met twee partners die als toezichthoud-

er de projecten volgen.

In principe is het ook de bedoeling dat de betrokken school zelf 

een eigen bijdrage levert aan het project om de betrokkenheid 

met het project zeker te stellen. Deze bijdrage kan bestaan uit 

geld naar draagkracht, uit werkzaamheden door leerlingen, 

leerkrachten of ouders en uit materialen zoals hout of bakstenen.

Van de gelden die de stichting ontvangt, wordt meer dan 95% 

gebruikt voor het realiseren van projecten.

Algemene informatie
De Stichting Harambee is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

te Breda onder nummer 20102573 en is door de Belastingdienst  

officieel erkend als goed doel.

Kijk voor meer algemene gegevens van de Stichting Harambee op 

www.harambeeholland.nl 

Bank: SNS Bank, rekening nummer 87.93.59.161. ten name van  

Stichting Harambee te Bavel.

E-mailadres: info@harambeeholland.nl

Comité van Aanbeveling:

•	 Peter	van	der	Velden,	Burgemeester	van	Breda

•	 Mr.	Mukhisa	Kituyi,	vm.	Minister	van	Handel	

 en Industrie in Kenia.

Een woord van grote dank
Ten overvloede willen wij aan het eind 
van dit jaar alle mensen die ons op welke 
manier dan ook hebben gesteund bij ons 
werk in Kenia heel erg hartelijk bedanken. 

Wijzelf kwamen tot de conclusie dat we voor bijna   
€ 500.000 in de afgelopen 7 jaar een bijdrage hebben 
kunnen leveren aan verbering van onderwijs in West-
Kenia door ruim 20 scholen te helpen met nieuwe facili-
teiten. Dit was ons nooit gelukt als wij niet zo geweldig 
geholpen waren door heel veel mensen, op welke wijze 
dan ook. We zijn trots dat we in ons financieel overzicht 
hebben kunnen laten zien dat we vorig jaar slechts 3 % 
overhead	kosten	hebben	gehad.	Veel	mensen	hebben	
voordeel bij wat er nu in Kimilili en omgeving gebeurt op 
het gebied van verbetering van onderwijs. 

Samen kunnen we wel degelijk het verschil maken!

Heel veel dank, asante sana, orio muno!

Zandbergweg 45 4818 LJ  Breda T 076-5200210   F 076-5309005

Smidswater 

www.smidswater.nl

Laatste nieuws Kili4kids
Op dinsdag 27 januari 2009  organiseert 
Kili4kids een sponsordiner in Restaurant 
het Kabinet in Breda ten bate van Stich-
ting Harambee en Stichting Sibusiso in 
Tanzania. 

Het wordt een leuke avond met Afrikaanse gerechten 
en entertainment. Kaarten à € 100 p.p. (70% voor het 
goede	doel!)	zijn	verkrijgbaar	bij	Marianne	Meijers,	tel.	
0161-432946.


