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Het is een lange tijd geleden dat u iets van Stichting Bondo kids gehoord heeft. De weken vliegen soms voorbij. 
We zitten zeker niet stil! Daarom hoogtijd om u te informeren wat er afgelopen jaar gedaan is.  
 
Jumbo Actie 
In de 2018 mocht Stichting Bondo Kids hun stichting promoten bij de diverse JUMBO vestigingen in Zwolle. Dat 
heeft geresulteerd in een geweldige mooie opbrengst van € 816.00  
Met dit geld investeren we in nieuwe watertanks en dakgoten voor op het centrum.  
 
Peren voor Kenia 
Christa Oude Vrielink heeft in Zwolle een prachtige moestuin. Daarin staat ook een  geweldige mooie grote 
perenboom. In oktober zijn de heerlijke stoofperen van deze boom verkocht. De opbrengst hiervan bedroeg in 
2017 € 246 en in 2018 € 164. Dit geld is gebruikt voor de aankoop van een eigen moestuin in Kenia.  
 
Stichting de benen nemen 
Er staan 10 kinderen op de lijst die ieder jaar terug komen op centrum om hun protheses aan te passen en of te 
vernieuwen. De kinderen krijgen reiskostenvergoeding als ze niet meer op centrum verblijven en 
Stichting de Benen nemen vergoedt de reparatie en of nieuwe protheses.  

 
Studenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Er zijn 2 periodes geweest (sept-dec) en (jan-aril) waarin we diverse studenten van Minor Sport Therapy for 
Empowerment (Windesheim Zwolle) en van Mens en Techniek (voorheen Bewegingstechnologie van Haagse 
Hoge school) mochten begeleiden. We zijn altijd heel blij met deze enthousiaste studenten. Continuïteit die 
gegeven wordt aan de kinderen. Het delen van informatie en leren van elkaar. Voor zowel de studenten als de 
kinderen altijd weer een bijzondere en leerzame periode. 
 
Feestkisten 
Na 12 jaar plezier te hebben beleefd aan de feestkisten, wat veel 
feestvreugde heeft gebracht voor zowel voor de kinderen in Nederland als 
in Kenia, hebben we de feestkisten kunnen verkopen. Beetje met pijn in 
ons hart, maar vol vertrouwen het stokje overgedragen aan atelierdoemee. 
Wil je een feestkist huren dan gaat een gedeelte van verhuurbedrag naar 

Stichting Bondo kids 😊  zie voor meer informatie: www.atelierdoemee.nl 

 

 
Questhouse 
Alle kamers zijn op dit moment voorzien van een kledingkast en een bureau. De bovenverdieping is nu afgerond 
met vakkundig schilderwerk. De bezoekende doktoren maken maandelijks gebruik van de kamers. Een 
geweldige mooie rust en ontspanningsplek voor hun. De studenten vanuit Nederland maken er 2x 3 maanden 
gebruik van.  
      
 
 
 

http://www.atelierdoemee.nl/


 

Bezoek Christa aan Nyabondo november 2018 
 
Christa heeft eind 2018, een bezoek gedaan aan het centrum met als aanleiding 
om een moestuingrond aan te kopen. In de 2,5 week in Kenia heeft ze  
gesprekken gehad met eigenaresse Jenefa, waarin zij akkoord ging met het 
koopbedrag. Vervolgens zijn de papieren in werking gezet (burgemeester 
inlichten, landcouncil die officieel het land opmeet, documenten naar notaris).  
Vrijdagmiddag laat kregen ze  
de papieren terug. Zaterdag 2uur voor haar vertrek zijn de officiële papieren 
getekend door de eigenaresse. Een halve are voor Nyabondo centrum. Er zijn 
ook diverse materialen gekocht om grond mee te bewerken.  rood = centrum, 
blauw is aangekocht moestuingrond.  
 
Christa volgt een aantal studenten die ze vanaf beginjaren kent. Ze 
zijn nu ongeveer 25 jaar. Een aantal studenten heeft ze opgezocht. 
Gesprekken mee gehad om te kijken hoe het gaat, waar ze hulp bij 
nodig hebben. Ook onze lopende projecten hebben we nagekeken, 
wat loopt wel, waar is behoefte aan. Dagje uit met de overgebleven 
kinderen op het centrum. Popcorn bakken en uitgedeeld aan gehele 
centrum. Kerstkaart maken met de kinderen. Loomen met Emily en 
Judy.  Vriendin Pamela die al jaren last heeft van vleesbomen, 
bezochten we diverse artsen om te bepalen of operatie helpend is en 
welke risico’s er aan vast zitten. De kinderen die geopereerd zijn op 
het centrum bezoeken en aandacht geven.  Iedere avond spel Uno 
spelen met de oudste kinderen. Alle medewerkers een kerstpresentje 
gegeven. Veel bijzondere ontmoetingen gehad en de eerste 
voorbereidingen treffen voor aanschaf zonnepanelen voor gehele centrum.  
Belangrijkste voor Christa was om er te zijn. Leven met hen, samen een zijn. 
Vriendschappen zijn zo belangrijk!   
 
Voor meer foto’s en leesverslagen; zie: christaenmarkinkenia.waarbenjij.nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek Ineke aan Nyabondo 
Ineke gaat ieder jaar naar het centrum. Afgelopen september tot dec was ze ook weer aanwezig. Zie hier een 
mooi kranten artikel waarin ze verteld wat ze doet. Ze helpt een medewerker van het centrum, die 2 jaar 
geleden een hersenbloeding gehad heeft, haar zelfstandigheid te vergroten, door een huis te bouwen voor haar 
en haar 2 zonen.  
https://www.almeloosweekblad.nl/reader/55761?fbclid=IwAR2DoqtKUYVRe9cgJg7jp58sGJVd9VWrOPnE
iYCR8cI3963hwi_fjou-gLM#p=15 
 
Je kunt haar ook volgen op https://inekerop.waarbenjij.nu 
Haar voornemen is om in september 2019 weer te gaan. 

https://www.almeloosweekblad.nl/reader/55761?fbclid=IwAR2DoqtKUYVRe9cgJg7jp58sGJVd9VWrOPnEiYCR8cI3963hwi_fjou-gLM#p=15
https://www.almeloosweekblad.nl/reader/55761?fbclid=IwAR2DoqtKUYVRe9cgJg7jp58sGJVd9VWrOPnEiYCR8cI3963hwi_fjou-gLM#p=15


 

Bezoek Hennie aan Nyabondo 
 
Op dit moment is Hennie op het centrum. Haar verhalen zijn te lezen op https://henniefortuna.waarbenjij.nu 
Ze beleeft enorm veel mee. Haar hart ligt bij de Vocational training meiden. Samen werken aan producten voor 
de verkoop, oefenen met verschillende stylen van breien, borduren. Maar ook computerlessen geven heeft haar 
hart. Doordat ze al jaren op het centrum komt. Heeft ze een band opgebouwd met menigeen. Studenten die 
uitkijken om haar weer terug te zien. Ze draait volledig mee met het reilen en zeilen op het centrum. Vieren van 
Womens -day tot ondersteunen bij de outreach. 
 

 
Bezoek Tamara 
Tamara Gakes haar vriendin Sharon woont tijdelijk in Nairobi. Mooie gelegenheid om haar te bezoeken in 
Nairobi. Tamara wilde graag ook het centrum bezoeken. Sharon en Tamara hebben 1,5week veel tijd door 
gebracht met de kinderen van het centrum. Voor hun beide een leerzame en mooie ervaring.  

     
 

 
Kijk, koop, en steun ons! 
Doelshop.nl Direct keuze uit 6 miljoen producten 
van alle grote webshops (Bol.com, Zalando, Media 
Markt,  etc.) en gaat er per aankoop een donatie 
naar jouw goede doel! Je shopt zo bij dezelfde 
winkels voor dezelfde prijzen en je doneert zonder 
dat het je iets extra kost! Inloggen niet nodig om 
een doel te kiezen. Je kunt het wel als extra doen 
als je terugkoppeling wil van jouw donatie. Het 
maakt nog makkelijker je steunt via deze link altijd 
jouw doel. 
www.bondo-kids.doelshop.nl   
 

 

 

 

Namens Matthijs Top, Pascale de Wit, Maud Schrama, Simone Slaghekke, Christa Oude Vrielink 

team Bondo Kids  
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