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Start huis in Kenia

Benefietmiddag op 7 april

Eindelijk is het dan zover, het eerste project van
BeHoCa kan worden gestart. Melissa vliegt namelijk
op 7 mei aanstaande naar Kenia om het huis voor de
straatjongens te gaan openen.

Op zondag 7 april wordt er een benefietmiddag
georganiseerd bij de Gouden Leeuw in Geffen.
Deze middag wordt georganiseerd door twee lokale
enthousiaste Geffense bewoners: Diny van Wanrooij
en Corrie Hondong.
Dames hartelijk dank voor jullie inzet!

Na aankomst gaat Melissa direct opzoek naar een
huis. Hierbij wordt ze bijgestaan door een aantal
lokale bewoners van Kenia. Eenmaal een huis
gevonden, dan wordt er gestart met het opnemen
van de straatjongens.
Omdat we maandelijks nog niet aan het minimale
bedrag komen dat wij nodig hebben om 15 kinderen
onderdak te kunnen bieden, hebben we besloten om
klein te gaan beginnen.
Momenteel kunnen we al wel 6 kinderen opnemen!!

Op deze middag komen vele lokale Geffense
muzikanten en dansers geheel belangeloos optreden.
Geweldig natuurlijk!!
De middag begint om 13.00 uur en eindigt om 18.00
uur. Naast muziek en dans is er een loterij waar
mooie prijzen gewonnen kunnen worden.
De entree is € 5,00 per persoon en kinderen tot 12
jaar zijn gratis. Voor de kinderen is er een speciale
afdeling ingericht waar zij kunnen spelen, kleuren en
zelfs geschminkt kunnen worden.
Wij hopen u allen welkom te kunnen heten op deze,
voor ons bijzondere dag!

Eerste vrijwilligster is een feit!
In Kenia gaan wij, naast het werken met lokaal
personeel, ook werken met stagiaires en vrijwilligers.
We hebben al meerdere aanmeldingen gehad voor
vrijwilligerswerk en stage.
Dit is geweldig natuurlijk. We hebben hierdoor extra
mensen die aandacht kunnen en willen geven aan de
jongens. We kunnen hierdoor de jongens veel meer
bieden qua begeleiding, aandacht, ondersteuning
maar natuurlijk ook qua vermaak!
Daarnaast is het voor de stagiaires en vrijwilligers
natuurlijk een prachtige ervaring om te werken en te
wonen in het prachtige Kenia.
Op 10 juli verwelkomen wij onze eerste vrijwilligster,
waarna er in september nog twee meiden volgen.

Carnaval en Stichting BeHoCa
Begin Februari was het weer zover. Brabant maakte
zich klaar voor het vasten middels het vieren van
Carnaval. Tijdens deze periode staat heel Brabant op
zijn kop en wordt er overal flink gefeest.
Tijdens deze periode werden echter de straatkinderen
van Kenia niet vergeten. Stichting Rottenrijk uit
Geffen maakte het mogelijk dat wij donatiebakjes
mochten plaatsen in de carnavalstent in Geffen en bij
de Roap avonden die werden gehouden in de Gouden
Leeuw.
1

Deze bakjes hebben het geweldig bedrag van
€ 356,21 opgebracht.
Hiervoor danken wij natuurlijk Stichting Rottenrijk,
maar daarnaast natuurlijk ook iedereen die een
“muntje” heeft gedoneerd. Hartelijk dank daarvoor!

Maar wij blijven opzoek naar nieuwe donateurs. Dit
om het huis te kunnen uitbreiden met meer kinderen.
Daarnaast hebben we een hoop plannen voor in de
toekomst om nog meer te kunnen betekenen voor de
straatkinderen van Mombasa.

Daarnaast danken wij Creativos Reclame voor het
ontwerpen van de mooie posters en drukkerij Wihabo
voor het drukken van de posters. Geheel gratis!!!

Denk hierbij aan het openen van werkplaatsen en het
aanbieden van opleidingen en cursussen.
In de toekomst zouden wij onszelf ook heel graag
willen gaan inzetten voor jonge alleenstaande
moeders en meisjes die zich bevinden in het
sekstoerisme.
Dit is namelijk een snel groeiend probleem in Kenia.
Met name in Mombasa en andere kustplaatsen waar
oude Europese mannen hun voordeel halen uit de
armoede van deze meisjes/vrouwen/moeders.
We hopen in de toekomst daarom nog vele donateurs
welkom te mogen heten.

Donateurs
De afgelopen paar maanden hebben wij een hoop
nieuwe donateurs welkom mogen heten. Wij stellen
uw steun en het vertrouwen in onze stichting zeer op
prijs!
Naast de vaste donaties hebben wij ook eenmalige
donaties mogen ontvangen. Onze flessenactie bij de
C1000 in Geffen geeft elke week eveneens een leuke
opbrengst. Ook hiervoor natuurlijk onze dank!
Dankzij u allen is het mogelijk om ons tehuis te
openen en om alvast te gaan beginnen met 6
jongens.
Wij stellen u natuurlijk zo snel mogelijk aan hen voor!

“Learn from yesterday, live for today,
Hope for tomorrow”
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