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Nieuwsbrief nr.1  

Maart 2011 
 

 

Stichting (in oprichting) 
Upendo4Kids 

 
Naru-Moro Kenya  

Ndiriti Primary School  
Onder het motto “geef ze een tweede kans” voor onze kids in Kenya 
zijn wij de stichting Upendo4Kids aan het oprichten. 
Ons doel is om de kinderen van de plaatselijke basisschool in Naru-
Moru Kenya een betere toekomst te geven. 
 

Wij zijn op dit idee gekomen door “ons” 
kindje Fatuma die bij de familie van 
Fridah onderdak heeft gekregen en 
naar deze school gaat. 
 
 
Tijdens één van de bezoekjes van 
Fridah in 2010 aan deze school heeft 
ze rond mogen kijken en heeft ze een 

gesprek gehad met de directeur, de hr. Mwaniki. 
Het was Fridah al snel duidelijk dat deze school hulp nodig had en 
dat werd ook benadrukt door de directeur.  
Ook de gesprekken die Fridah heeft gevoerd met de leerlingen en 
enkele ouders heeft bij haar diepe indrukken achter gelaten. 
 
Dit alles heeft ons doen besluiten om de stichting Upendo4Kids in het 
leven te roepen. 
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Dinner 22 januari 2011  
 
Onze eerste actie om geld in te zamelen was een groot succes. 
Fridah had een geweldig sponsor diner georganiseerd vol met 
Afrikaans eten, drinken en live muziek.  
Samen met de hulp van een aantal vrijwilligers is deze avond een 
enorm succes geworden en is zeker voor herhaling vatbaar. 
 
We willen iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Ook 
stichting Mudanthe willen we danken voor hun bijdrage. 
 
Onze volgende actie staat alweer in de agenda.. 
 
Wij zijn uitgenodigd om op 24 april aanwezig te zijn met een stand 
van Upendo4Kids bij de internationale Alpaca show Europe.  
 

 
 
Tevens willen we onze sponsor Vanderburght bv uit Amersfoort 
bedanken voor de Polo shirts met ons Logo daarop geborduurd. 
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Wat zijn onze doelstellingen, 
 
In overleg met de directeur en de raad van de school zal worden 
gekeken welke voorzieningen de hoogste prioriteit krijgen. 
 

• Zoals het er nu naar uit ziet gaan we als eerste de sanitaire 
voorzieningen aanpakken.  

• Daarnaast zal er individueel beoordeeld worden welke 
kinderen er voor sponsoring in aanmerking komen. Dit zijn 
kinderen waarvan de ouders niet beschikken over voldoende 
middelen om de schoolkosten te kunnen betalen 

• Doelstelling voor 2011 is om de stichting Upendo4Kids in te 
schrijven. Hiervoor hebben we een bestuur nodig die met ons 
de stichting wil gaan runnen. 
Inmiddels hebben we 3 bestuursleden op papier staan. We 
zijn nog op zoek naar 2 mensen die zich willen inzetten voor 
onze stichting.  

 
Binnenkort zullen we u informeren hoe de stichting er uitgaat zien qua 
bezetting, statuten, doelstellingen etc.. 
De volgende bestuursleden maken deel uit van ons team, 
 
Voorzitter 
Frank Reiz 
 
Secretaris 
Ann Fridah Mwangi 
 
Penningmeester 
VACATURE 
 
Bestuurslid 
Lilian W. Mwangi 
 
Stichting Upendo4Kids  (www.upendo4kids.nl) 
Marie Koenenstraat 22 
7321JC Apeldoorn 
Tel: 06.22978584 / 0625333010 (info@fridah.nl) 
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Naru-Moru is gelegen aan de voet van Mount Kenya in centraal 
Kenya 

 
 
 
 

 
   
 


