
Geef 
kinderen 
een kans 
op
onderwijs

Geef 
kinderen 
de kans 
om thuis 
te 
komen

Deze kinderen 
verdienen een kans 
op onderdak, een 
liefdevolle verzorging 
en onderwijs. Kortom, een kans om goed op 
te groeien. Helpt u mee?

Help ons met de bouw 
van een Kanshuis voor 
kinderen in Kenia

Beknopte beschrijvingen per project: 

Beveiligingsmuur en draadhek: 
In Kenia is de armoede zo groot, dat bescherming van 
eigendommen en persoonlijke veiligheid een eerste vereiste is. 
Voor aanvang van de bouw dient allereerst de beveiliging op orde 
te zijn. 

Verblijfhuis vrijwilligers en staf: 
Voor de Keniaanse staf worden enkele kamers beschikbaar gesteld, 
wanneer men geen dienst heeft. Ook voor de vrijwilligers wordt 
een apart verblijf ingericht, geschikt voor 4 personen. 

Hoofdgebouw: 
Het hoofdgebouw bestaat uit een grote lounge waar gegeten, 
geleerd en gewerkt gaat worden. In het achterhuis  bevinden 
zich de keuken, slaapzalen, de stilteruimte en de kamers van 
de verzorgsters. De bouwtekening kunt u bekijken op www.
upendohome.org . 

Waterput & Watertoren: 
Schoon drinkwater is van levensbelang. Om dat te realiseren moet 
er in deze kustregio diep geboord worden (tot soms 80 meter). 
Vervolgens dient dit water opgepompt te worden en opgeslagen. 
Dankzij de watertoren ontstaat er voldoende druk op de kranen. 

Receptie & Kantoor: 
Bij de ingang van het complex komt een receptie. Bezoekers 
worden hier ontvangen en ingeschreven. In een extra kamer kan 
de staf administratieve taken uitvoeren en vergaderen. 

Managershuis: 
Hier zetelt de dagelijkse leiding. Het managershuis krijgt een 
centrale plaats waarvandaan alles in de gaten kan worden 
gehouden.

Upendo farm: 
De helft van het perceel van 2 hectare zal worden gebruikt voor 
de Upendo Farm, waaronder een grote kippenhouderij. Dit is 
een belangrijk ondersteunend project dat iedereen in en om het 
complex van eigen groenten, fruit en dierproducten zal voorzien. 

Algemene kosten: 
Hoe zorgvuldig we ook begroten, er zijn altijd onvoorziene kosten. 
Voor deze uitgaven is er dan ook een reserve noodzakelijk. 
Wanneer u doneert aan de Stichting Daraja zonder specifieke 
bestemming, zal uw geld hiervoor worden aangewend. 

Verantwoording
Stichting Daraja for Children voert een transparant 
beleid en legt volledig verantwoording af aan haar 
sponsoren over de besteding van de gelden. Via onze 
nieuwsbrief en website www.upendohome.org hou-
den we u op de hoogte van de vorderingen van het 
project. Daarnaast zal er jaarlijks een financieel verslag 
te inzage beschikbaar zijn. Zo bent u ervan verzekerd 
dat uw geld goed besteed wordt. En zo hoort het ook. 

Secretariaat Stichting Daraja for Children
Breitnerlaan 108, 2596 HE  Den Haag
E-mail: info@darajahome.org
www.upendohome.org
Bankrekening (Rabobank) 131773429



Geef kinderen een 
toekomst
Thuiskomen in een veilige en vertrouwde omgeving. Dat 

is voor ons heel normaal. Voor veel Keniaanse kinderen 

helaas niet. Zij dolen rond in een land dat al jaren wordt 

geteisterd door een AIDS-epidemie. Veel kinderen 

verloren hun ouders en verwanten. En daarmee hun thuis. 

Op een bevolking van 34 miljoen inwoners telt Kenia zo’n 

2 miljoen weeskinderen en nog eens zoveel kinderen 

zonder uitzicht op onderwijs, gezonde dagelijkse voeding 

en verzorging. Deze kinderen verdienen een kans! Niets 

doen is geen optie. Helpt u mee?

Onvoorwaardelijke liefde
Voor de meest hulpbehoevende kinderen 
bouwen wij een ‘Kanshuis’. Hier krijgen 
kinderen de kans om te herstellen, gezond 
op te groeien, naar school te gaan en hun 
weg te bereiden naar een zinvol volwassen 
leven. Om deze wens te bekrachtigen 
noemen wij het huis Upendo. Dit 
betekent ‘onvoorwaardelijke liefde’ in het 
Kiswahili. Upendo Children’s Home - zoals 
het Kanshuis voluit gaat heten - is een 
nederlands-keniaans initiatief.

Upendo Children’s Home  
Het Kanshuis wordt gebouwd op het platteland ten noorden van de stad 
Mombasa. Ons doel is:
• Kansarme kinderen van 3-6 jaar in dagopvang kleuteronderwijs te 

bieden als voorbereiding op de basisschool. Zij ontvangen 2 maaltijden 
per dag, een goede basis voor de sociale-en emotionele ontwikkeling.

• De alleenstaande moeders van de kinderen zodanig te ondersteunen 
dat zij beter in het levensonderhoud van hun gezin kunnen voorzien.

• Kinderen die niemand meer hebben om voor ze te zorgen een 
liefdevol thuis, een goede verzorging en onderwijs te bieden.

Draag bij aan een hoopvolle toekomst van veel kansarme kinderen.

Springplank naar de toekomst
Upendo-kinderen hebben recht op een goede verzorging en onderwijs. 
Er staat dan ook dagelijks een toegewijd team van zorgprofessionals 
voor ze klaar. Daarnaast wordt er samenwerking gezocht met een private 
basisschool in de buurt. En gezien de belangrijke rol die religie speelt in 
Kenia, zoeken we ook aansluiting bij een gematigde kerkgemeenschap. 
Een groot deel van de kinderen zal na de basisschool niet doorleren, maar 
kiezen voor een vak. In nauw overleg met Keniaanse instellingen wordt 
er gezocht naar passende leer- en/of werkplekken. Daarnaast worden 
er praktijkcursussen in het tehuis georganiseerd. Zo begeleiden we de 
kinderen naar een zelfstandige, hoopvolle toekomst. 

Enthousiaste sponsors gezocht
Ook in Afrika geldt: ‘Wie een kind redt, redt een 
volk’. Met de financiële ondersteuning van het 
eerste Upendo-huis, draagt u bij aan de hoopvolle 
toekomst van veel thuisloze kinderen. Kinderen 
die nu nog rondzwerven, maar ooit hun eigen 
gezinnen zullen stichten. 
De kosten voor aanleg en inrichting zijn 
beraamd op € 150.000,-. Vandaar dat wij op 
zoek zijn naar enthousiaste sponsors die ons 
helpen deze kinderen een nieuw thuis te bieden. 
Daarbij kunt u een algemene bijdrage leveren, 
maar ook een concreet bouwproject sponsoren. 

Kenia telt 
miljoenen 
kansarme 
kinderen

Deze 
kinderen 

verdienen een 
kans

We bouwen 
een Kanshuis, 
we bieden een 

toekomst

Sponsoring van concrete projecten
Voor de 1e bouwfase die start in november hebben we een aantal 
deelprojecten gedefinieerd. Zo kunt u één of meer concrete 
onderdelen van de bouw financieel ondersteunen. 

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van elk bouwonderdeel. 
Voor uitgebreide informatie over Upendo Children’s Home en 
de hieraan gelieerde projecten, kunt u terecht op onze website 
www.upendohome.org. 

De bouwonderdelen:  Kosten:   
 
Beveiligingsmuur en draadhek	 €	 9.300,-
Verblijfhuis vrijwilligers & staf	 €	 11.900,-
Inrichtingskosten verblijfhuis €	 1.500,-
Hoofdgebouw	 €	 60.500,-
Inrichting slaapzaal  €  6.000,-
Inrichting keuken  €  3.000,-
Inrichting woonvertrek  €  1.000,-
Waterput en Watertoren	 €	 15.000,- 
Receptie & Kantoor	 €	 10.500,-
Inrichtingskosten kantoor €	 1.600,-
Managershuis	 €	 10.500,-
Inrichtingskosten managershuis €	 1.500,-
Bouw kippenverblijf	 €	 4.000,-
Inrichting Farm €	 2.500,-
Algemene kosten  pm

Helpt u mee? Stort dan uw donatie op 
bankrekeningnr.1317 73 429 tnv Stichting 
Daraja for Children te den Haag of meldt u 
aan via de website www.upendohome.org


