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Stichting Upendo4Kids 
 

Ndiriti Primary School Naru-Moro Kenya  
 

Nieuw jaar, nieuwe kansen. 
 
Allereerst wensen wij, het bestuur van Upendo4Kids u een 

voorspoedig 2012 en willen we iedereen bedanken voor alle hulp en 
bijdrages aan onze projecten. 
 

U kunt ons (1ste) jaarverslag 2011 terug vinden op onze website.  
 

De Stichting Upendo4Kids heeft het jaar 2011 mooi afgesloten met 
een bezoek van Fridah aan Kenya in december. Daar heeft Fridah zelf 
kunnen aanschouwen hoe het met ‘onze’ kindjes gaat en ook heeft ze 

uitvoerig gesproken met het bestuur van de school. Daarnaast heeft 
Fridah huisbezoekjes afgelegd bij de kinderen thuis om ook de thuis 

situatie te kunnen beoordelen. 
 
We kunnen melden dat de sponsor bijdrages goed worden besteed en 

dat de kids fris gekleed naar school kunnen. 
 

Omdat de kerstdagen voor de deur 
stonden hebben we dankzij een 

spontane bijdrage van de 
fam.Aartsen en mede studenten 
van Fridah van het ROC Apeldoorn, 

de families van ‘onze’ kids 
getrakteerd  

op ingrediënten voor een lekkere 
kerstmaaltijd plus een voorraadje 
voor de komende tijd. Dit werd 

door iedereen met open armen ontvangen. 
Vol trots poseerde iedereen voor de foto. 

 
Onder toeziend oog van de 
Schooldirecteur werden de voedsel 

pakketten overhandigd aan de kids. 
 

 
 

Bouw 
Ook worden de plannen voor het 

(ver)bouw project van de school 
steeds concreter. Voordat we gaan bouwen hebben we natuurlijk geld 
nodig, veel geld. Maar ondertussen gaat het plannen door en hebben 

we inmiddels een voorlopige plattegrond getekend met de te 
adopteren lokalen. Dit alles vergt veel voorbereiding en we willen het 

zo plannen dat we niet in één keer een hele school hoeven te bouwen 
maar deel voor deel.  
 

Het voordeel van deze werkwijze is dat we per deel acties kunnen 
organiseren om zodoende de benodigde financiën bij elkaar te krijgen. 

Ook kunnen we bedrijven en organisaties hiermee de mogelijkheid 
bieden om bijvoorbeeld een lokaal te adopteren.  

Om een idee te krijgen hoe 
sommige kids wonen. Op 
deze foto 2 kinderen die bij 
opa inwonen. 

 
En zo ziet het er binnen uit. 
De keuken. 

Maar kijk eens wat mooi die 
nieuwe school uniformpjes. 
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Plattegrond 

Op deze plattegrond kunt u zien wat er moet gebeuren. De groene 

vakken zijn gereed en de roze vakken bestaan uit gammele, lekke 
houten gebouwen die we in de toekomst willen vervangen door stenen 
gebouwen. Nr.4 Bestaat nog niet maar dat wordt de centrale toegang 

tot het schoolgebouw. Als 1ste willen we Nr.10 het Meisjes Sanitair 
gebouw gaan bouwen. 

 

AGENDA 
De Stichting Upendo4Kids is momenteel druk bezig met een aantal zaken 

om ons als stichting op de kaart te zetten en om fondsen te werven. 

 

In 2011 hebben we  contact gelegd met Mondial. Dit is een platform 

voor organisaties in Apeldoorn die zich met ontwikkelingssamenwerking en 

mensenrechten bezighouden. In januari 2012 staat een intake geplant en 

hopen we natuurlijk om als aspirant lid toegelaten te worden.  

We hopen dat we hiermee onze Stichting beter kunnen promoten omdat er 

vele gezamenlijke evenementen worden georganiseerd waaraan we dan 

kunnen deelnemen. 

En dan de grote klapper voor het begin van dit nieuwe 

jaar… 
 

 
 

Met een aantal andere stichtingen zullen we op 5 februari 2012 een 

benefietconcert verzorgen waarvan de opbrengsten ten gunste zal komen 

van de Stichtingen Upendo4Kids en Stichting Vrienden van Straatkinderen 

Apeldoorn.  Zie voor alle informatie onze website. 
 

Stichting Upendo4Kids 
www.upendo4kids.nl 
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Tel: 0031(0)622978584 / 0031(0)625333010 
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