
De Rotaryclubs Kinderdijk en Papendrecht organiseren op 7 oktober 2022 een feestelijke
Benefietavond in Landvast om kansarme weeskinderen in Kenia te ondersteunen in hun
levensonderhoud en ontwikkeling, met het ‘BEEHIVES PROJECT’. Wij brengen hiervoor geld
bijeen door middel van een sfeervolle veiling. Uw deelname aan een heerlijk diner en aankoop
van een of meer unieke veilingobjecten biedt u de kans op een verrassende aanwinst en de
kinderen op een duurzame toekomst. 

De Benefietavond in Landvast wordt speciaal
                Vrijdag 7 oktober 2022 wordt een feestelijke avond georganiseerd.
                In Landvast (Alblasserdam).
                Met een heerlijk 3-gangendiner en entertainment. 
                En natuurlijk met volop informatie over Kenia en ons hulpproject. 
                Inloop 18.30 uur, start 19.00 uur, einde 23.00 uur. 
                Deelname kost € 60 per persoon, waarvan minstens € 20 naar het goede doel gaat.

De Veiling biedt echte pareltjes, u blij = zij blij!
Tijdens de bijzondere benefietveiling kunt u bieden op een breed aanbod van interessante kavels. De
veilingmeester laat kunst, workshops, uitstapjes en diensten onder zijn hamer gaan. Wat dacht u van
een helikoptervlucht, een week in een villa te Griekenland, een ritje in de Maserati of een dag
meelopen met de burgemeester?

Ga voor meer informatie, inschrijving en/of kavelbezichtiging naar http://rotary-kinderdijk.nl/

Benefietavond Rotary
voor weeskinderen in Kenia

http://rotary-kinderdijk.nl/


Het Kenya Beehives project

Het zuidoosten van Kenia is arm en droog met een beperkte economie, slechte gezondheidszorg,
veel schoolverlaters en kinderarbeid. Maar liefst 20% (!) van de kinderen is wees en wordt
opgevangen in familiekringen.

Rotary werkt voor het ‘BEEHIVES PROJECT' nauw samen met de lokale hulporganisatie KidsCare
Kenya. Hun beproefde Homecare-programma ondersteunt de arme gezinnen, zorgt dat de kinderen
naar school kunnen en verbetert hun leefomstandigheden duurzaam. Het ‘Beehives Project’ sluit bij
het Homecare-programma aan en is gericht op ruim 1.800 kwetsbare (wees)kinderen, verdeeld over
24 dorpjes binnen 360 gezinnen. Het project omvat:

1. Vorming van Coöperaties
Het oprichten, trainen en begeleiden van een boerencoöperatie in ieder van de 24 dorpjes.

2. Aanschaf Bijenkasten
De coöperaties begeleiden de bijenhouderij, productie en verkoop van honing. Vanuit het project
worden de benodigde bijenkasten, beschermende kleding en (honing)centrifuges aangeschaft.

3. Opknappen van woonhutjes
We verstrekken de nodige materialen om de bouwvallige (lemen) woonhutjes op te knappen. 

4. Opzet van Jeugdzorg
Door per gemeenschap een kinderbeschermingscommissie op te zetten met de dorpsoudsten
willen we analfabetisme, kindermishandeling en kindhuwelijken bestrijden.

Samen staan we sterker. Uw hulp is nodig om dit project te doen slagen. Lees meer op
http://rotary-kinderdijk.nl/

Namens de Kenyakids, 
heel veel dank!

http://rotary-kinderdijk.nl/

