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Facebook is tegenwoordig de meest 
gebruikte weg om te communiceren. 
Ook Rainbow4Kids gebruikt Facebook 
heel intensief. Volg en Like de vele 
acties. 

1 KSh  
=  

0.0085 € 
0.0099 $ 

 
Rainbow4Kids News 

If you can dream it, you can do it Rainbow4Kids nieuws 

 
We blikken terug op 365 dagen vol kansen! En is een kans 

niet het mooiste wat je een kind kan geven?      

09/02: Pasta avond Peer 

Meer via Facebook en de website 

onder ‘activiteiten’ 

Geplande acties 2020 

 Nieuwsbrief nr 8 - Dec 2019 

 

Om onze databank up-to-date te 
houden, vragen we alle sponsors om 
wijzigingen van adres, naam van de 
betaler, e-mail, … door te geven op: 
hilde@rainbow4kids.be 
Zo blijft communicatie in beide 
richtingen vlot verlopen. Dank u!  

“Een DOEL zonder plan is slechts een wens” 
 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Informeer ons over… 

 

 
 
 

 
 

 

 

                        

Nu 2019 op zijn laatste huppelt, kunnen we met Rainbow4Kids terugblikken op een prachtig 
jubileumjaar. We vierden uiteraard ons 10-jarig bestaan, met een geslaagd benefiet eind 
augustus. Maar daarnaast slaagden we er opnieuw in om het één en het ander te realiseren 
in onze Rainbow4KidsPrimary School (Ukunda/Kenia). Dankzij de steun van sponsors en 
sympathisanten kunnen we onze allerkleinsten, de kleuters, elke dag een stuk fruit 
aanbieden. We investeerden in nieuwe leerboeken en konden alle kinderen nieuwe 
schriften geven. Dankzij de flexibele wanden op de speelplaats creeërden we exta ruimte 
en kunnen de leerlingen op een rustige manier eens buiten les krijgen. Voor de kinderen 
zijn er nu ook knutselaktiviteiten en vrijwilligers die op onze school aan de slag waren, 
gaven oa. EHBO-les, sexualiteit en andere belangrijke ‘levenslessen’ voor de kinderen. We 
zijn trots dat we aan de ‘inhoud’ konden werken. Maar uiteraard zijn er jaarlijks de nodige 
investeringen aan de infrastructuur. De klaslokalen werden van elektriciteit voorzien, 
waarmee we toch een lamp kunnen laten branden en er een ventilator kan draaien om in 
de warme Afrikaanse zomers toch enige vorm van afkoeling te brengen. Verder werd een 
deel van het dak vernieuwd en plaatsten we nieuwe afwasbakken aan de refter. 
Het dorp zelf werd helaas getroffen door een zware brand. Als school konden we op dit 
moeilijk moment een steentje bijdragen door kinderen eerste opvang te geven.  
Maar het was letterlijk ook een mooi en vruchtbaar jaar. Onze ‘headteacher’ werd papa van 
een flinke dochter, Nadine. Madam Rose en madam Sheila, bevielen elk van gezonde 
zonen, resp. Michael en Jaeden. We wensen hen een warm welkom!  

Scan met jouw smartphone onze QR-code en herbeleef Rainbow4Kids 2019 

Rainbow4Kids wenst 
iedereen 

Zalig Kerstfeest & 
Gelukkig Nieuwjaar! 

 

Scan mij 
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Shuku en Baraka zijn twee kinderen uit Maweni, het dorp vlakbij onze Rainbow4Kids 
Primary School. Voor Ingrid uit het team en Katrien, mama Rainbow, begon dit verhaal in 
2011. Toen was Shuku 5 jaar en Baraka 7. Een mama was er niet meer en hun papa liep 
helaas meer dronken dan nuchter. Twee verwaarloosde kinderen, die op zichzelf 
aangewezen waren in de Keniaanse armoede. In samenspraak met de Kenianen uit het 
dorp, de headteacher en deputy op onze school, besloot Ingrid, hen te helpen en te zorgen 
dat ze onderwijs konden krijgen. Na overleg met de vader, het dorpshoofd en de Keniaanse 
kinderrechtenorganisatie, werd beslist om een huisje te bouwen vlakbij de school en 
Christopher, een oudere jongen zou mee voor hen helpen zorgen. De allereerste zorg was 
hen deftig wassen, hun haar scheren was de enige optie om ze luizenvrij te krijgen, ze 
werden in een schooluniformpje gestoken en we zouden bouwen aan hun toekomst. En dat 
lukte best aardig. Christopher is een fantastische gast en nam zijn verantwoordelijkheid, 
Ingrid zette zich energiek en gedreven in om beide kinderen een basis te geven. Te beginnen 
met een matras… maar nog zoveel meer. Het dorp hield op tijd wel een oogje in het zeil en 
vooral de kinderen grepen hun kans. Dit op zich is al een opmerkelijk verhaal van 2 sterke 
jongens. Ondertussen zijn we 9 jaar verder. Beide tieners wonen nog steeds samen met 
Christopher. Baraka heeft net klas 8 beëindigd. En hoe?! Hij slaagde erin om als eerste van 
de klas te eindigen met maar liefst 407 pnt op de officiële examens. Dit is heel straf en 
hiermee mag hij naar de secundary school, volledig gesteund door de Keniaanse overheid. 
(De overheid steunt enkel secundair onderwijs voor kinderen die meer dan 351 pnt hebben)  
Ze grijpen hun kans op een onwaarschijnlijk straffe manier. De inzet van anderen is nooit 
voldoende. Echt een inzet en gedrevenheid om trots op te zijn. Zo’n verhaal maakt iedereen 
blij. We wensen Baraka en Shuku een heel mooie toekomst. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Door de stijgende kosten zien we ons genoodzaakt om voor 2020 de sponsorbijdrage voor 
Ukunda Kids Support te verhogen. 

 

De examens in Klas 8 zijn nationale examens, waarbij de resultaten van de kinderen 
bepalend zijn voor hun verdere studies. Dit jaar is de gemiddelde score 310 / 500, wat een 
uitstekend resultaat is.  Vier kinderen scoren meer dan 350 punten wat betekent dat ze 
naar een ‘National Secundary School’ mogen, en dit betekent maximale financiële steun 
van de Keniaanse overheid. 11 kinderen behaalden meer dan 300 punten. Vorig jaar 
waren dat er maar 5 in een grotere klas van 31 leerlingen.  
De leerlingen die tussen 300 en 350 punten behalen, kunnen naar een Country Secondary 
school, een soort provincie secundair i.p.v. een nationale school. Het verschil is dat die 
scholen minder hoog ‘aangeschreven’ staan. Tieners met minder dan 300 punten kunnen 
ook naar het secundair, maar dan eerder een lokale school. Meestal hebben deze laatste 
geen internaat en staan ze ook minder hoog aangeschreven dan het provinciaal of 
nationaal secundair.  
We menen te mogen fier zijn op die resultaten en zien dit ook als een positieve evolutie 
van de kwaliteit van het onderwijs dat we in onze Rainbow4Kids school aanbieden. Een 
pluim voor onze Keniaanse staf! 

Shuku en Baraka, 2 sterke jongens met een straf verhaal 

Sponsoringprogramma 2019 

De gestructureerde mededeling wordt uitstekend 

opgevolgd. 

 

De sterkste resultaten voor Klas 8 sinds de 

start van onze Rainbbow4Kids Primary School 
 

Zoals u wellicht weet, heeft Rainbow4Kids 3 verschillende 
sponsorprogramma’s: Ukunda Kids Support, Ukunda Teacher 
Support en Ukunda School Support. De voorbije 5 jaar slaagden 
we erin de bijdragen voor de sponsorprogramma’s stabiel te 
houden. Maar uiteraard stijgen de prijzen ook in Kenia en zien we 
onze kosten over de laatste 2 jaar met 15% stijgen. De kosten om 
onze leerlingen eten te geven stegen de voorbije 2 jaar met 28%! 
Omdat dit deel uitmaakt van ons programma én onze visie, willen 
we hier niet in snoeien. De grootste kost is uiteraard de lonen van 
onze leerkrachten en directie.  

Als we kwalitatief onderwijs willen blijven aanbieden moeten we zorgen voor een goed en stabiel lerarenteam. Ook die 
kost zien we met 15% stijgen sinds 2017. Hierdoor zijn we genoodzaakt om (enkel) de sponsorbijdrage voor Ukunda Kids 
Support voor 2020 te verhogen naar 135 € per jaar (dus voor slechts 1,5€/maand meer steunt u verder uw sponsorkindje!). 
We hopen dat u, beste sponsor, hiervoor begrip opbrengt en we op u kunnen blijven rekenen. Alvast dankjewel, asante! 

 

Het belang van internaat 
tijdens examens Klas 8 
In een brief beschrijft Paster Fred, 
school manager, het belang van 
internaat voor klas 8 tijdens de 
examens. Onze leerlingen hebben thuis 
meestal geen of nauwelijks elektriciteit, 
wonen in kleine huisjes of hutjes, 
moeten vaak veel huishoudelijk werk 
doen, ... Ons internaat zorgt ervoor dat 
de leerlingen gefocust kunnen 
studeren, goed slapen, zich deftig 
kunnen wassen, eten, enz. De uitdaging 
is meestal de bijdrage voor de ouders 
én toezicht in het internaat. Daarom 
heeft de Keniaanse staff in samen-
spraak met het R4K team beslist om 
deze bijdrage vast in de schoolfee van 
klas 8 mee op te nemen.. 

http://www.trooper.be/rainbow4kids

