
1 
 

 

Stichting Karibu                                                                                                                                                                                                    
ANBI geregistreerd                 
                                                                                                                                                 

 
 

 
Ambassadeur:  Rik Felderhof                                                                                                                          
Voorzitter Comité van aanbeveling: 
Mr. A.A.M. van Agt        
Piksenweg 19A                                                                                                                                                          
7645 BC Hoge Hexel                                                                                                                                                 
 
Lezingen/info: tel. 0546 697 188   
                                                                                                                                            
Internet: marjantieberink@gmail.com                                                                                                            
Website: www.stichtingkaribu.nl                                                                                                                                                                                                    
Bank: ABN/AMRO  Rek. nr. NL15ABNA051 11 01 244                                                                                  
Kamer van Koophandel: 06092551                                                                                                                   
 

                                                                                                              Hoge Hexel, oktober 2015 
 

Met vreugde en dankbaarheid aan God, die mij de mooie en bijzondere taak gegeven heeft 
om me te mogen wijden aan de vele kansarme kinderen en de armsten  in Rwanda, schrijf ik 
deze nieuwsbrief aan u. Speciaal aan u die zich eveneens verbonden weet met hen, die hulp 
zo nodig hebben. 

Ik wens u bij het lezen van deze speciale brief veel leesplezier toe! 

In Zijn liefde verbonden, Marjan Tieberink, samen met mijn tweelingzus Irene (in dierbare 
herinnering), oprichters van de Stichting Karibu. 

Het is een voorrecht                                                                                                                                                       
de armsten te mogen dienen                                                                                                                              
Dank aan God                                                                                                                                                      
dat wij dit mogen doen.   

Irene en Marjan (Voorwoord in ons boek “Zusters in Afrika”, 2002).       

 

In deze nieuwbrief:  
 Nieuw bestuur 

 TV-uitzending met Rik Felderhof 

 Tandarts in Rwanda 

 Eugenie Bazimenyera, nieuwe medewerkster in Rwanda 

 Cadeautip voor de decembermaand 

 Dag voor donateurs voorjaar 2016 

 Nieuwe website in de maak 

 Donateursformulier 
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Lieve  mensen, 

Op een niet verwacht moment krijgt u deze nieuwsbrief; een nieuwsbrief met belangrijk 
nieuws. Daar is niet één aanleiding voor, zelfs meerdere …… 

Nieuw bestuur 
Het huidige interim bestuur van Stichting Karibu heeft in de vergadering van 19 oktober 
2015 besloten de Stichting Karibu met ingang van 26 oktober 2015 over te dragen aan een 
vast bestuur, bestaande uit de volgende drie bestuursleden: Migo Degen (voorzitter), Marjan 
Tieberink (secretaris,PR/lezingen,aansturing projecten) en Ferdi Fikkert (penningmeester).  
Het interim bestuur heeft er vertrouwen in dat de door haar  in gang gezette koers wordt 
voortgezet zowel in Nederland als in Rwanda. Continuïteit van de lopende projecten en 
activiteiten ten dienste van de allerarmsten in Rwanda is van groot belang. Het nieuwe 
bestuur onderschrijft het grote belang hiervan en bedankt het interim bestuur voor de  
getoonde inzet voor de Stichting Karibu en zal met grote betrokkenheid en enthousiasme 
het werk in Rwanda voortzetten en verder uitbouwen. 

In de volgende nieuwsbrief, de Kerstnieuwsbrief, zullen de leden van het nieuwe bestuur 
zich nader aan u voorstellen. 

TV uitzending 

Waarschijnlijk kent u het programma van de EO “Bakkie Troost”. Dit is een programma 
waarin mensen geïnterviewd worden bij het graf van een dierbare om over zijn of haar leven 
te vertellen.                                                                                                                                                      
Een programma dat troost en hoop wil bieden aan hen die een dierbare verloren hebben. 

Zo heeft Rik Felderhof, Ambassadeur van Karibu, op ontroerende wijze verteld over het 
bijzondere leven van mijn dierbare tweelingzus Irene.                                                                                   
Een leven dat zich heeft gekenmerkt door haar grote liefde voor de kinderen en de armsten 
in Afrika.                                                                                                                                                                                 
Rik, die Irene als zijn zus beschouwt, heeft met veel liefde, respect en bewogenheid  over 
haar veelzijdige leven verteld.                                                                                                                                                               

De uitzending is op zaterdag 31 oktober op NPO 2 rond de klok van 18.30 uur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rik in gesprek met EO- directeur Arjan Lock                      Hoewel Marjan niet in de uitzending te zien  
                                                                                                     is, was ze wel bij de opname  aanwezig 
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Nieuws uit Rwanda 

In de maand september ben ik met de nu nieuwe voorzitter van Karibu, Migo Degen naar 
Rwanda afgereisd. Migo is tandarts en hij is eerder in Rwanda geweest om als vrijwilliger de 
kinderen en de  armsten Pro Deo te helpen. Ik was in de bevoorrechte positie om weer de 
tandartsassistente te mogen zijn en ik moet zeggen, de samenwerking verliep uitstekend! 

In Rwanda is een groot tekort aan tandartsen en een groot aantal mensen heeft voortdurend 
tand- of kiespijn. We hebben vele kinderen, ouderen en armsten kunnen helpen; niet altijd 
onder de meest “ideale omstandigheden”, maar gelukkig wel zeer effectief. 

In de toekomst zouden we graag dit werk willen uitbreiden door ook een eigen kliniek te 
kunnen bouwen, zodat we nóg beter de arme bevolking van Rwanda van dienst kunnen zijn! 
Ter illustratie van deze bijzondere “operatie” enkele foto’s. 

We hopen dat u ervan geniet! 

 

 

Terwijl moeder behandeld werd door de 
tandarts, werd de baby die even daarvoor 
nog heerlijk op moeders rug zat, aan mij 
gegeven! 

 

 

 

Voor het eerst in je leven: controle van het 
gebit door de tandarts! 

 

 

 

Maak kennis met onze nieuwe medewerkster in Rwanda…….. 
Sinds afgelopen september is Eugenie Bazimenyera in dienst bij de Stichting Karibu. Met een 
liefdevol hart voor kinderen en armsten is zij de directe coördinator ter plekke van de 
projecten van Karibu in Rwanda. Ze werkt nauw samen met mij, Marjan. 
In één van de volgende nieuwsbrieven maakt u nader kennis met haar! 
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Nieuws van de Ambassadeur: een cadeautip met méérwaarde voor de 
decembermaand…… 

Rik Felderhof heeft met zijn grote vriend Pastor Cees Baan een boek geschreven voor 
jongeren vanaf bovenbouw basisschool en verder,  met de titel: Simon de buurjongen van 
Jezus. 

Een bijzonder boek in de heldere taal van vandaag geschreven en met vrolijke illustraties. 
Een boek dat van begin tot het eind blijft boeien; je blijft doorlezen! 
Het bijzondere van dit boek is dat dit boek vertaald wordt in het Kinyarwanda, de nationale 
taal in Rwanda, in het Engels en waarschijnlijk in het Swahili.  

De méérwaarde van dit boek is, dat wanneer u het in het Nederlands koopt, dit heel 
concreet betekent dat een kind in Rwanda dit boek in het Kinyarwanda of in het Engels 
krijgt! 

De prijs is, denken we, voor een ieder op te brengen en is dus “laagdrempelig” en zeer de 
moeite waard:   € 15,-  exclusief verzendkosten. Waardevolle cadeautip! 

 

 

 

 

 

 

 

Cees en Rik presenteren hun boek 

Dag voor de donateurs 

De meesten van u kennen deze bijzondere dag: een dag speciaal voor u als  donateur van 
Karibu. De dag waarop u elkaar ontmoet als donateur, maar ook ontmoet u het bestuur, 
onze Ambassadeur Rik Felderhof, de voorzitter van het Comité van aanbeveling Dries van 
Agt en verschillende leden van dit Comité.  

De datum van deze ontmoeting, die in het voorjaar van 2016 zal plaatsvinden, kunt u lezen 
in de Kerstnieuwsbrief.  En weet, u bent meer dan Karibu/welkom! 

Denk u er nog aan……. 
We hebben 2 “soorten” donateurs: de “post-donateurs” en de “mail-donateurs”.                                                                                                    
Ontvangt u nog steeds de nieuwsbrief per post en hebt u ook internet tot uw beschikking? 
Wilt u er eens over denken om in het vervolg de nieuwsbrief per mail te ontvangen? Dat 
heeft z’n voordelen:                                                                                                                                              
* de foto’s zijn in kleur                                                                                                                                                  
* voor Karibu is het kostenbesparend: geen enveloppen en postzegels meer                                          
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*het bespaart ons tijd: geen enveloppen meer te hoeven voorzien van  adres-                                                                                        
stickers  en postzegels.           

                                   ***** Wij zouden er erg blij mee zijn!***** 

U kunt uw mailadres doorgeven aan: marjantieberink@gmail.com                                                         
Heel veel dank! 
Mocht het voor u echt niet mogelijk zijn, geen probleem! Dan ontvangt u de nieuwsbrief 
gewoon per post, zoals altijd:  2x per jaar voor alle donateurs! 

Is er een adres/mailwijziging? Laat ook dat even weten; zie het mailadres! Of per post: 
Stichting Karibu, Piksenweg 19A, 7645 BC Hoge Hexel. Veel dank! 

De nieuwe website…… 

We staan op het punt om de website “flink aan te pakken!” Het adres van de website blijft 
hetzelfde: www.stichtingkaribu.nl Probeer gerust van tijd tot tijd of de nieuwe website al “in 
de lucht is!” 

En….wijs vooral vrienden en familie er op, dat je via deze website óók donateur kunt 
worden!!! Hoe meer kinderen er geholpen kunnen worden uit hun misère, hoe beter.                                          
Alle donateurs samen zijn als een schakelketting; er kan geen schakeltje gemist worden, dan 
is het niet meer een échte ketting en….samen zijn we sterk en in staat tot veel, heel veel!                                                                                            
Mogen straat- en weeskinderen in Rwanda op u rekenen?  
Op de volgende pagina vindt u het donateursformulier. Tip: vraag familie, vriend of buur om mee te 
helpen om ook deze kinderen een toekomst te geven!  

Hartelijk dank voor hetgeen u als donateur wilt betekenen voor de allerarmsten in Rwanda; 
voor kinderen, ouderen, weduwen en andere vergeten groepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mogen ook zij op uw steun rekenen?  
 
Moge God u zegenen in hetgeen u wilt en kunt doen! 
 
Hartelijke groet, namens alle bestuursleden van Karibu,  

Marjan Tieberink, oprichter Stichting Karibu 

mailto:marjantieberink@gmail.com
http://www.stichtingkaribu.nl/
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Vrienden van “Karibu”. 

Ja, ik word donateur van de Stichting Karibu; ik ontvang 2 keer per jaar het KARIBU nieuws. 

U kunt al donateur worden door  €5,-  per maand te doneren. Minder is ook welkom!                                                   

Dat betekent concreet slechts € 0, 16 cent per dag voor een kind in nood… 

Wanneer u méér kunt geven, kunnen we samen nòg meer betekenen!                                     

Mogen kinderen in Rwanda ook op u rekenen? 

 

Dhr./Mevr./Fam.______________________________________________ 

Straatnaam___________________________________________________ 

Postcode en woonplaats_________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________ 

Tel.nr.___________________________Giro/Bankrek. Nr.______________ 

Mijn donatie zal bestaan uit: 

*0 maandelijkse storting                                              * 0 €  5,-    

  0 driemaandelijkse storting                                         0  € 10,- 

  0 halfjaarlijkse storting                                                  0 € 15,- 

  0 jaarlijkse storting                                                         0 € 20,- 

  0 anders                                                                            0 € ---- 

*kleur in beide bovenstaande kolommen het rondje van uw keuze. 

Dit bedrag wordt 0 wel   0 niet automatisch van mijn bank/girorekening overgemaakt. 

Met ingang van (datum) ___________________________ 

De storting zal plaats vinden op bankrekeningnummer NL15ABNA051 1101 244 ten name 

van de Stichting KARIBU. 

BELANGRIJK: Wilt u bij de betaling vermelden: “Donateur KARIBU”. 

Daar wij niet met acceptgiro’s werken, zouden wij het erg op prijs stellen, wanneer u 

AUTOMATISCH zou willen betalen. Dit moet u dan zelf even met uw bank/girokantoor 

regelen. Heel hartelijk dank voor uw hulp!                                                                                              

Wilt u dit blad terugzenden naar: Stichting KARIBU, Piksenweg 19A, 7645 BC Hoge Hexel of 

wanneer u zich per mail aanmeldt naar: marjantieberink@gmail.com  Hartelijk  dank! 
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