
Creatieve workshops 

voor het goede doel 

 

100% strijkstok vrij 
 

Jukumu Letu, ‘ons’ schooltje In Kenia, is een dagopvang en 

schooltje dat zich richt op kinderen die erg kwetsbaar zijn, 

zoals kinderen met HIV van meestal alleenstaande HIV-moeders. ´Jukumu Letu´ betekent in het 

Swahili  ´Onze Verantwoordelijkheid´. Jukumu Letu ligt in Ngong. Een stad van ongeveer 100.000 inwoners 

gelegen in het Zuiden van Kenia. Het ligt bijna op de evenaar en tegen Nairobi aan in de Hills op ongeveer 

1900 meter hoogte. Het woord “Ngong” is Maasai-taal voor ´knokkels´: de stad is vernoemd naar de vier 

omliggende bergpieken.  Ngong kampt met extreme armoede (80% werkloosheid) en een groot gebrek aan 

faciliteiten. Het schooltje ligt bijna in de Mathare slum, de sloppenwijk van Ngong, waar zo’n 50.000 

mensen ‘wonen’. De meeste van ‘onze’ kinderen komen uit de slum. 

Workshops  

Wij hebben een hele grote voorraad prachtige kralen van glas, keramiek, parelmoer en (half)edelsteen. 

Deze kralen worden gebruikt voor de kralenworkshops die wij bij ons thuis of op een door u voorgestelde 

locatie in heel Nederland geven. We willen zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen een workshop 

te volgen en houden daarom de prijs van de workshops laag. Voor € 10,- (inclusief materiaal en kralen) kun 

je een workshop volgen. Het minimum aantal deelnemers is 8. Je gaat gegarandeerd naar huis met een 

mooie kralenketting of armband!  De gehele opbrengst van 

‘Kralen voor Kenia’ wordt ‘zonder dat er iets aan de 

strijkstok blijft hangen’ geïnvesteerd in Jukumu Letu. De 

inkoop van de kralen en al onze kosten, dus ook de reis- en 

verblijfskosten in Kenia, betalen wij persoonlijk uit eigen 

middelen. Deze kosten worden dus niet gefinancierd uit de 

‘Kralen voor Kenia’ opbrengsten. Op uw verzoek kunt u 

een overzicht van onze opbrengsten en bestedingen ter 

inzage krijgen. Wij hebben verder geen administratieve 

lasten, stichtingskosten of iets dergelijks. Wij doen dit op 

persoonlijke titel. Het geeft ons heel veel voldoening om 

met het project bezig te zijn en we hopen dit nog vele jaren te kunnen blijven doen. 
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