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Nieuwsbrief Stichting Karibu zomer 2016.  
Hoge Hexel, juni 2016. 
 
Beste mensen, 
Het is al weer enige tijd geleden dat u van ons als bestuur het recente nieuws van de afgelopen tijd hebt gelezen. Het is daarom  goed om u in deze zomermaand juni weer op de hoogte te brengen van een aantal gebeurtenissen betreffende het 
Karibuwerk, zowel in Rwanda als ook in Nederland. 
 
Zoals overal ter wereld, zijn er vaak fijne en minder fijne zaken te melden. In het Frans 
kan men het zo treffend zeggen: “C’est la vie….!” Of zoals wij het hier zeggen: “Zo is het leven…!”  
Ongetwijfeld zult  u ook dàt aspect van het leven herkennen; daar ontkomt niemand aan… 
 
“Bergen en dalen” in het leven wisselen elkaar af; ken je de dalen niet, dan ken 
je ook de bergen niet en omgekeerd….  Beiden hebben hun “functie” en maken daardoor ons leven tot een 
leven met een diepere en bredere betekenis en inhoud. 
 
Zo moet ik u helaas eerst confronteren met een “dal-bericht”; het betreft onze penningmeester Ferdi Fikkert. Het is een 
bijzonder dal-bericht geworden, want in dit dal-bericht spreekt hij ook, 
misschien wel jùist ook over positieve zaken. 



Ferdi richt zich in deze volgende woorden speciaal tot u, als donateur van de 
Stichting Karibu:  
Een persoonlijk bericht aan u als donateur van de Stichting Karibu. 
U bent vol overtuiging donateur van Karibu, omdat u net als mijn vrouw Mia en ik enorme bewondering hebt voor het levenswerk van Irene en Marjan Tieberink.  Toen Marjan mij dan ook oktober vorig jaar vroeg om als penningmeester toe te treden tot het bestuur, heb ik daar met heel veel plezier gehoor aan gegeven.   In eerdere contacten die ik met Marjan had, heb ik heel veel steun van haar ontvangen bij een ernstig gezondheidsprobleem.  In het najaar van 2014 was bij mij een kwaadaardig gezwel in mijn rechteroog vastgesteld, waardoor ik mijn oog moest missen. Deze vorm van kanker (oogmelanoom) is heel zeldzaam: 6 op de miljoen mensen krijgt ermee te maken. Ik had verder geen uitzaaiingen in de rest van mijn lichaam en de kans dat ik die zou krijgen was 6%.   Ieder half jaar wordt dat door middel van een echografie gecontroleerd. Helaas is bij mij eind april vastgesteld dat ik diverse tumoren in de lever heb als gevolg van het oogmelanoom.   Het LUMC (universiteitsziekenhuis Leiden) is zeer gespecialiseerd in de behandeling hiervan en ze hebben er vaart achter gezet. Op 30 mei heb ik een leverperfusie gehad, dat is een behandeling met cytostatica van de lever, die voorafgaande aan de behandeling volledig geïsoleerd wordt van de rest van je lichaam. Mocht blijken dat dit een positief effect heeft, dan volgt medio juli een tweede leverperfusie. De soort kanker die ik heb is ongeneeslijk, maar de behandeling kan een levensverlengend effect hebben.  Zolang het kan wil ik mijn werk als penningmeester voortzetten, met de geweldige steun van mijn dierbare collega’s in het bestuur Migo Degen en Marjan Tieberink en onze zeer betrokken ambassadeur Rik Felderhof.    Vriendelijke groet, Ferdi Fikkert. 
Een aangrijpend en ingrijpend bericht van een bijzondere man, die zich met hart en 
ziel inzet voor het welzijn van de vele kinderen en de allerarmsten in Rwanda. 
Verderop in de nieuwsbrief wil Ferdi u laten delen in zijn 1e keer Rwanda, toen hij 
afgelopen februari/maart samen met zijn vrouw Mia, met me mee geweest is naar 
Rwanda. In de tijd toen dit “dal-bericht” nog totaal niet speelde…… 
Ik maak Ferdi ook nu mee, nu hij met dit bericht van de artsen in Leiden verder moet. 
Ik kan u zeggen dat hij een man is die bij mij, wat zijn houding in dit ziek-zijn betreft, 
veel respect afdwingt. Hij blijft positief; hij is niet verbitterd, hij is niet negatief, maar is 
natuurlijk wel verdrietig dat hem dit is overkomen. Toch geniet hij van het leven, 
alhoewel hij dat nu waarschijnlijk “anders” beleeft en ervaart. Hij blijft positief en 
strijdvaardig en wil “gewoon zijn werk blijven doen” voor Karibu, voor “zijn” kinderen 
in Afrika van wie hij zielsveel houdt en juist voor de allerarmsten die hij, evenals Mia, in 
zijn hart gesloten heeft.   
Er is echter ook een ander bericht te melden, dat je in deze bovengenoemde juist 
vergelijking een “berg-bericht” zou kunnen noemen; een bericht waar je blij van 



wordt. Dit bericht dat ik ook recent meemaakte, maakten Ferdi en Mia ook samen 
mèt mij mee. Een bericht dat ons allen gelukkig maakte en nog steeds maakt….. 
 Een blijde tijding in Rwanda; de geboorte van …..Marie-Jean! 
 
Zo u hierboven hebt kunnen lezen, waren Ferdi, de penningmeester en z’n vrouw Mia in februari/maart met me meegegaan naar Rwanda. Het was voor hen een bijzondere ervaring om van zo dichtbij het werk van Karibu ter plekke te zien.   Een wel heel bijzondere àndere gebeurtenis viel niet alleen hen, maar ook mij ten deel…. De medewerkster van Karibu in Rwanda, Eugenie, met wie u in de afgelopen Kerstnieuwsbrief hebt kunnen kennismaken, zou begin dit  jaar bevallen. Moeder Eugenie en vader Vincent hadden me al enige maanden daarvoor laten weten, dat wanneer het baby’tje een meisje zou zijn, dat ze Marjan zou heten. Op dat moment was niet bekend of het een jongetje of een meisje zou worden….  

   Op 2 maart kwam er een prachtige zoon ter wereld in het gezin van Eugenie, Vincent en een broertje voor Béni (6 jaar) en Eddy (4 jaar). 
 
De naamgeving leek daardoor even een probleem, maar we zijn er met enige hulp en creativiteit toch uitgekomen! Hij draagt nu de mooie Franse naam Marie-Jean, waarin duidelijk de naam Marjan verwerkt zit! In de kinderkamer de blijde tekst, met ballonnen omgeven: Karibu Bébé! Welkom Baby! Ik mag me nu de trotse oma/grand-mère weten van 3 lieve kleinzoontjes, Béni, Eddy en Marie-Jean. Ook voor Mia en Ferdi was het bijzonder om dit feest in Afrika mee te mogen maken!  
C’est la vie….zo is het leven….het leven van elke dag heeft hoogte- en dieptepunten.  En iedereen hoopt in zijn/haar leven natuurlijk op meer bergen dan dalen… 
Helaas hebben we dat niet altijd in eigen hand; c’est la vie…, zo is het leven…..   Voor mij is er echter Eén die ons èn in de hoogtepunten èn in de dieptepunten beter 
kent dan dat wij onszelf ooit zouden kennen: God, onze Schepper, die ons door en door kent en oneindig veel van ons houdt …..  
 



In de dieptepunten is het niet vreemd dat je je soms enorm eenzaam kunt voelen, je  
totaal op jezelf teruggeworpen wordt en dat dit ook zo aanvoelt , maar toch….  
Dan tòch kun je soms dat “vreemde gevoel” hebben; dat gevoel dat je juist niet alleen bent….  
Zoals Hij mijn God is, 
mij hoort, 
waar niemand mij hoort. 
Mij redt, 
waar niemand mij redt. 
Grond onder mijn voeten is Hij, 
Hand op mijn hoofd.                                                
Wat ziet Hij in mij, 
wat wil Hij toch met mij? 
Een vreemd gevoel van zelfvertrouwen                  
geeft Hij mij. 
 En daarbij maakt Hij me duidelijk: Ga niet alleen door het leven, die last is je te zwaar… 
Het zijn woorden van Hem, persoonlijk voor u, voor jou en voor mij bedoeld…  
“Ik, je Schepper, Ik ken je, Ik wil bij je zijn, voor nu en altijd…. Bij Mij ben je veilig.”  Dat doet me denken aan een prachtig lied, waarvan enkele woorden me zeggen 
dat dit inderdaad zo is:  “In tijden van vreugde en ook van verdriet, 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet.”  
Ik hoop dat we die veiligheid ook persoonlijk mogen ervaren, zowel in de vreugde als ook in het verdriet, zowel op de berg, als ook in het dal…..!  
Dat hoop ik  niet alleen voor ons hier in Nederland, maar ook voor de velen die aan onze zorg, aan u als donateur en aan ons als bestuur van Karibu, zijn toevertrouwd in 
Rwanda; het land van de duizend heuvels; le pays des mille collines…. En daardoor is Rwanda niet alleen het land van de vele heuvels, maar ook het land van de vele dalen; niet alleen het land van de vele hoogtepunten, maar ook het 
land van de vele dieptepunten, van het vele verdriet.  God echter, is overal; op de heuvels als ook in de dalen….! 
 
Ik wens u voor  uw persoonlijk leven “veel heuvels, veel bergen” toe, maar vooral en overal Gods nabijheid, zowel op de bergen als ook in de dalen!   



Mede uit naam van uw/onze kinderen in Rwanda, de allerarmsten en uit onze naam 
als bestuur van Karibu, wil ik u hartelijk danken voor uw fantastische en onmisbare steun op welke wijze dan ook ! 
 Hartelijke groet,   
Marjan Tieberink, oprichter en managing director Stichting Karibu.  
Eigen creatieve initiatieven van donateurs…. 
 Dat donateurs van Karibu creatief kunnen zijn, dat valt niet te ontkennen… 
 In de loop der jaren hebben al velen ook deze kant van henzelf in de strijd geworpen om gelden bijeen te brengen om zo kansarme kinderen en de 
allerarmsten te helpen.  
Ook hebben mensen Pro Deo hun talenten en mogelijkheden  ingezet en dat zou je ook onder creativiteit mogen rekenen.   
Een bijzondere actie die heel recent is, is de volgende:  Actie van Schoenmaker Vogelzang uit Vriezenveen….. 
 Schoenmaker Vogelzang in Vriezenveen heeft een warm hart voor de Stichting Karibu en dat steekt hij niet onder stoelen of banken…. 
Al verschillende jaren doet hij de reparaties voor Karibu gratis. Hij “heeft wat met Afrika”:  hij is in het verleden namelijk, als militair door de Verenigde Naties 
uitgezonden, in  Congo geweest; dichtbij de grens met Rwanda.  Enige tijd geleden vroeg hij me om een doosje te maken, waar hij het geld in kon doen dat klanten hem geven, omdat hij ook wel eens “kleine” dingen, zoals het 
slaan van gaatjes in een riem, of een andere, een kleine reparatie, gratis doet voor zijn klanten.  

 Dat doet hij nog steeds, maar als men hem nù vraagt wat het kost, 
dan antwoordt hij: “Wanneer u een gift in dit doosje doet, dan 
komt dat rechtstreeks bij de kinderen en de armsten in Rwanda terecht”. Hij vertelde me : “Zo 
ontstaan ook vaak gesprekken over het werk van Karibu en zijn  mensen bereid om meer te geven 
of om daarnaast ook bijvoorbeeld speelgoed te geven voor Rwanda …. 
 Schoenmaker Vogelzang, deze creatieve initiatiefnemer, hoopt op nog meer mensen die zijn voorbeeld willen navolgen…!    



Twee bijzondere mensen die hun talenten inzetten…. 
 
Het betreft hier 2 oud-collega’s van een middelbare school in Amsterdam: Elly König en Christine Tieberink.  Nu beiden gepensioneerd; wel wat betreft hun kennis en inzet m.b.t. het lesgeven 
op school, maar niet wat betreft hun kennis en hun inzet voor een ander nieuw doel.   
Zo u uit de vorige nieuwsbrief waarschijnlijk nog wel weet heeft Ambassadeur Rik Felderhof samen met zijn goede vriend en Pastor Cees Baan, in een idee van een kinderbijbel, geschreven over de jeugd van Jezus: “Simon, de buurjongen van 
Jezus”. Zie ook de afgelopen Kerstnieuwsbrief!  Graag willen we ook de kinderen in Afrika laten genieten van dit bijzondere boek. 
 Elly en Christine hebben samen de enorme klus op zich genomen om dit boek Pro 
Deo  in het Engels te vertalen. Beiden hebben een heel goed ontwikkeld taalgevoel; iets dan onontbeerlijk is om een dergelijke vertaling in “de sfeer van het boek” mogelijk te maken, zodat de lezer niet alleen in het Engels “een vertaling” leest, 
maar een vertaling leest die op de juiste wijze de sféér van het boek weergeeft.  

 Links op de foto Christine en rechts Elly.  
Geen gemakkelijke opgave, maar wel een opgave met een grote uitdaging …..  Christine en Elly zijn inmiddels al ver gevorderd en de lijn die erin moet zitten, zìt er in 
en hoe….Ook zijn beiden heel gemotiveerd en werken op een fantastische wijze samen, zoals ze vroeger samen als collega’s Engels de examens na moesten kijken; 
iets dat ze jarenlang ook op deze wijze met veel overgave hebben gedaan.  Deze ervaring en dit talent zetten ze nu op deze wijze onverminderd voort.  
Christine, mijn dierbare nicht uit Amsterdam en Elly, inmiddels ook een dierbare vriendin van mij, hebben beiden een hart van goud voor kinderen in Afrika en doen dit werk met hart en ziel!  
Dank voor jullie fantastische initiatief en jullie enorme doorzettingsvermogen!  
Straks mogen vele kinderen in Afrika genieten van jullie inzet voor deze bijzondere  èn bijzonder sfeervolle vertaling…..!   



Nòg weer 2 mensen die hun talenten in de strijd werpen….. 
 
Ik heb naast het introduceren van deze 2 mensen niet alleen dit nieuws te melden, maar ook heel ander nieuws, dat hiermee direct verband houdt….  
Maak kennis met……Jeroen Fikkert. 

 
Ik ben Jeroen Fikkert, 39 jaar en werkzaam als projectleider bij Strukton Rail. 
Sinds een jaar verzorg ik met veel plezier de website voor de Stichting Karibu.   
Ik kwam in contact met Marjan en de Stichting Karibu, omdat Strukton een groot aantal laptops ter beschikking stelde voor een goed doel.  

Ik ken de Stichting Karibu via het donateurschap van mijn ouders en de doelstelling van de Stichting sprak me enorm aan. 
Van het één kwam het ander: de website bleek verouderd en voldeed niet meer aan de eisen die vandaag de dag gesteld worden aan een website. Samen met een collega hebben we een website opgezet die geschikt is voor zowel mobiel als 
gewoon gebruik.  In samenwerking met Marjan is er een website gebouwd die meer overzichtelijk is en 
gemakkelijk up to date is te houden.  Neem eens een kijkje op: http://www.stichtingkaribu.nl   
Maak kennis met …..Martijn Wassenaar. 
 
Ik ben Martijn Wassenaar (29 jaar), sinds kort met Rick Mulder (29 jaar) samen de 
eigenaar van Rolde-ICT, een allround ICT dienstverlenende organisatie. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als systeembeheerder bij Strukton Rail. Voor Rolde-ICT werken wij voornamelijk voor het MKB. Ons doel is om simpele, goedkope en 
goede diensten en producten te leveren. Onze focus: Private Cloud. Via collega Jeroen Fikkert weten we dat de Stichting Karibu graag een nieuwe en vooral gebruiksvriendelijke website zou willen hebben.  

 Wij vinden het belangrijk dat iedere 
onderneming een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. Aangezien wij zelf kinderen hebben, weten we hoe 
belangrijk een veilig thuis voor hen is. Daarom spreekt het werk dat de 
Stichting Karibu in Rwanda doet ons erg aan: o.a. een veilig thuis creëren voor juist de vele kansarme kinderen.   
Dat heeft ons, als Rolde –ICT, doen  besluiten om aan de Stichting Karibu 
een nieuwe website te willen doneren.  Links op de foto Martijn en rechts Rick  

Wij hopen dat deze nieuwe website een mooi visitekaartje wordt voor de stichting Karibu, bestemd voor donateurs en allen die geïnteresseerd zijn in dit werk in Afrika! 



En…het bouwen aan deze website was ook nog eens super gezellig en leuk om te 
doen!  
 
 
 
Dag voor de donateurs:     
 
We hebben recent een ingelaste vergadering gehad met als onderwerp: de dag voor de donateurs.  
Dat was noodzakelijk, want er was een kink in de kabel gekomen betreffende deze dag. Bij een aantal van de medewerkers waar we op moesten rekenen zijn plotseling dingen gebeurd die niet veranderd konden worden op de “korte” termijn. 
 Dat betekent concreet, dat we hebben moeten besluiten de dag voor de 
donateurs te moeten verplaatsen naar een andere dag. Dat betekent dat:     ***Zaterdag 17 september dus is afgelast als dag voor de donateurs.*** 
 Heel jammer, maar helaas niets aan te doen. Wat in het vat zit, verzuurt niet…!  
 De eerste Afrika-ervaring van Mia en Ferdi….. 
 Bezoek aan de allerarmsten van Rwanda. 
Eind oktober trad ik (Ferdi Fikkert) aan als penningmeester bij onze stichting Karibu, Als betrokken 
donateur hebben mijn vrouw Mia en ik Karibu altijd met interesse gevolgd via de website en de 
Nieuwsbrieven, maar als bestuurslid zit je ineens midden in de werkelijkheid van het levenswerk van 
Irene en Marjan. Marjan is erin geslaagd om na de loodzware periode als gevolg van het overlijden 
van Irene (eind 2008) de regie over hun beider levenswerk weer vol energie en enthousiasme op te 
pakken. En dat hebben we geweten… 
Eind februari, begin maart zijn we met Marjan 16 dagen in Rwanda geweest om de projecten te 
bezoeken, zaken af te stemmen met onze coördinator ter plekke Eugenie en goede contacten te 
leggen met allerlei overheidsinstellingen in Rwanda  die met onze projecten te maken hebben. 
Marjan heeft ons met tomeloze energie heel grondig laten kennismaken met de projecten (ik heb het 
over “ons”, want mijn vrouw Mia reisde op eigen kosten mee). Heel indrukwekkend om in de 
dagelijkse realiteit met eigen ogen te zien wat Karibu in 16 jaar heeft weten te realiseren. 
Van dat bezoek wil ik onze ontmoetingen met de “allerarmsten” eruit lichten. Allerarmsten tussen 
aanhalingstekens, want ook al hebben deze mensen in materieel opzicht nagenoeg niets, mijn 
ervaring in de ontmoetingen was dat ze over veel liefde en dankbaarheid beschikken en dat uit het 
hart aan ons toonden. Voor ons heel voelbaar en ontroerend. Hieronder enkele impressies   



     

   

 
 
 



Hoe het verder gaat met de weduwen…. 
In de laatste nieuwsbrief heeft u kennis gemaakt met ons nieuwe project in Rwanda; 
een project dat zwaar en moeilijk is om hulp in te bieden. Het gaat om 26 weduwen 
die met hun familie al jaren lang aan het overleven zijn onder extreem arme en 
ellendige omstandigheden. Zelden heb ik zoveel ellende en zwaar leed bij elkaar 
gezien… 
Ik ben afgelopen februari/maart bij deze armsten geweest, samen met de 
penningmeester en zijn vrouw. Het betreft een “nederzetting” van in totaal 115 
personen; dat is ook inclusief alle kinderen, van baby’s tot…. Dus iedereen. 
Het was heel noodzakelijk om hen in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Dat betekende dat alle weduwen kleding en ondergoed hebben gekregen. Het was 
even uitzoeken, maar nadat we iedereen het nodige hadden gegeven, zagen we alleen maar stralende gezichten; wat waren ze blij!  
Ik kreeg een mand aangeboden van één van deze vrouwen, die dit artistieke 
handwerk op een bijzondere manier “in de vingers” heeft. Ze wil met deze kunstzinnige hand-arbeid in de toekomst haar bron van inkomsten maken. Graag wil 
ik haar helpen om afname van deze manden in Nederland mogelijk te maken.  Het zijn manden met de bekende “punt”.  

 Foto links: De mand die ik aangeboden kreeg en waar voor deze weduwe toekomst in zit door middel van het opzetten van een handel hierin. 
Foto rechts: De oudste vrouw, 95 jaar, die al 14 jaar ziek op haar bed ligt. Ook zij geeft mij een mand als teken van vriendschap. 
 Dit soort manden heeft een bijzondere betekenis: wanneer iemand een dergelijke mand cadeau krijgt, betekent dat een teken van vriendschap. Hoe mooi en 
bijzonder is het om iemand die veel voor je betekent,  zo’n bijzondere mand als cadeau te geven!   
Een ander belangrijk aspect in hun moeizame en zware leven hebben we weten te 
realiseren: allen, dus àlle 115 personen zijn nu in de Mutuelles opgenomen.  Dat betekent dat iedereen, doordat de Stichting Karibu dat betaalt, dus in wezen door ùw fantastische hulp, nu in het ziekenfonds zit. Dat houdt concreet in dat 
iedereen gratis naar de dokter kan en ook gratis medicijnen kan krijgen.   



Van jong tot oud, van baby tot de oudste inwoner (95 jaar), worden voor allen nu de 
ziektekosten vergoed.  Daarmee wordt de kans om gezond(er) door het leven te gaan, aanmerkelijk hoger! 
 Dank, heel veel dank dat u als donateurs van Karibu, dit alles mogelijk maakt!  
Ondertussen zijn we bezig om hen ook in het dagelijks leven qua levensstandaard op een hoger level te krijgen. Dat is lang niet makkelijk, want 80 % kan niet lezen of schrijven. Eugenie bezoekt hen regelmatig als familie apart, maar ook als groep. 
 Ze worden begeleid in verantwoord omgaan met geld. Door de Stichting Karibu 
hebben ze nu de mogelijkheid om hun leefomstandigheden te verbeteren.  Iedereen is enthousiast en gemotiveerd om er alles aan te doen dat dit gaat lukken.  
Concreet betekent dit dat men bezig is met het maken van manden, het maken van ander handwerk van o.a. bananenblad, enz. Kortom, men is goed bezig en er kan geld worden verdiend op een mooie en verantwoorde manier. 
Er zijn nu dus al daad-werkelijk verbeteringen gaande  in al deze families. U begrijpt dat ik persoonlijk heel blij ben u dit op zo’n korte termijn al te kunnen melden. 
 Ik heb u in de vorige nieuwsbrief gevraagd of u ook zelf met een eigen initiatief bezig zou willen gaan om hen te helpen. 
 Zo is er een vrouwenbond geweest die spontaan een collecte heeft gehouden. Heel 
veel dank daarvoor! Ook is er iemand die passie heeft voor breien en wel op een heel speciale manier. Zij komt met haar manier van daad-werkelijk helpen nog in deze nieuwsbrief; dat 
mag u zeker niet missen!  
Ook ik laat me niet onbetuigd…Ik heb op mijn manier ook initiatief ontplooid. Ik ben weer met mijn grote passie schilderen begonnen. Ik weid er maar niet al te erg over uit. De bedoeling is als volgt: met deze schilderingen op hout, die alleen over Afrika 
gaan, wil ik gelden bijeen krijgen voor deze vrouwen. Deze schilderijen worden later op canvas afgedrukt en zijn te koop. Ik blijf gewoon doorgaan met het schilderen….   
Rik Felderhof, de Ambassadeur van de Stichting Karibu is hierover zo enthousiast dat hij me beloofd heeft dat we samen(!) gaan schilderen voor deze vrouwen! 
 Dus u kunt straks schilderijen kopen, gemaakt door Rik en mij sàmen; hoe bijzonder is dat en helemaal voor zo’n bijzonder direct en mooi doel!  
Houd daarom ook vooral steeds onze nieuwe Karibu website in de gaten!!!  

 



 
Bij deze nodig ik u allen wéér uit om juist voor deze groep vrouwen, die zelf ook op hùn artistieke manier bezig zijn, om op een wijze die bij ù, bij jòu past, iets te doen om 
óók gelden bijeen te krijgen. Bijvoorbeeld door het verkopen van zelfgemaakte jam, zelf gebakken taarten, enz. Roep ook uw vrienden en vriendinnen op om mee te doen….Hoe meer zielen, hoe meer….vreugd! 
Om zo samen, want dat recept maakt ons sterk, deze vrouwen weer een ander, beter leven te geven!  
Ons initiatief nù, zal dan een nog bijzonder lange naklank hebben in hun leven van elke dag en maakt, dat hun leven zelfs blijvend ten goede veranderd kan worden….  
Mogen Rik en ik op ù, op jou rekenen? U hoeft echt geen kunstwerken te maken; de manier die bij u past is uniek. Die manier kent niemand beter dan… u zelf!  
Moeder Theresa zei: “Doe kleine dingen met grote liefde….”  
Er moeten nog veel gelden binnen komen; zie ook hun behuizing waar het water vrijelijk naar binnen stroomt. Je zult er maar wonen….. 
  

  
Foto links:   de ingang van het huis ligt wel heel hoog…. Foto midden:  een dak en een huis die aan vervanging toe zijn. Foto rechts:   een dak van binnenuit gezien. Bij regen wordt echt álles nat. 
 Maak kennis met ….Aletta Wittenberg. 
 Ik ben Aletta Wittenberg en ben sinds vorig jaar bekend met de Stichting Karibu. 
Marjan heeft me in die tijd behoorlijk bijgepraat, waardoor ik het goede werk van Karibu enorm ben gaan waarderen. Daarom ben ik ook in die tijd bewust donateur geworden. 
 Nadat de Rwandese overheid de stichting Karibu eind vorig jaar had gevraagd om 
hulp te willen bieden aan dit intensieve en moeilijke project voor weduwen van de volkerenmoord, ben ik meteen enthousiast geworden om daarbij letterlijk een helpende hand te bieden. Ik doe dit op mijn manier door ….. te breien en doe dit 
met veel plezier!!! Aangezien ik een aantal jaren geleden heb meegewerkt aan het boekje 
”Kerstballen breien”, heb ik aardig wat verschillende kerstballen ontworpen. Het is natuurlijk bijzonder om de kerstballen in de “aarde-kleuren” van Afrika te breien, maar je kunt er ook voor kiezen om de traditionele kerstkleuren te gebruiken.   
 



  Karibu zoekt breisters die zich hiervoor willen inzetten. Natuurlijk kunnen we ook in overleg met u een actie starten bij u in de buurt, zodat u daar de kerstballen op uw 
manier met uw mogelijkheden ter plekke, kunt verkopen. U kunt dan uw opbrengst storten op de rekening van Karibu o.v.v. “Kerstballen breien voor Rwanda”.  
 Verdere info omtrent deze speciale brei-actie voor vrouwen in Rwanda, kunt u vinden op de website van Karibu: www. stichtingkaribu.nl 
 Heel veel breiplezier en natuurlijk ook heel veel succes gewenst bij uw actie!  
Wat betekent: Vrienden van Karibu? 
 
Vrienden van Karibu, bent u als donateur, maar dat zijn ook bedrijven die zich op hun eigen bijzondere wijze inzetten als bedrijf voor Karibu. Er zijn bedrijven bij die dat al vele jaren doen; er is één bedrijf bij, dat dit al vanaf het jaar dat Irene en ik voor 
het eerst naar Afrika gingen, deed en nog steeds doet; dat is nu 33 jaar geleden…..  Ze mogen op de pagina “Vrienden van Karibu” hun logo  laten plaatsen en zo kunt 
u met hen en met hun werk kennis maken. Het betreft verschillende bedrijven; allen van verschillende aard. Dat maakt het geheel ook zo mooi; allemaal mensen die 
hun hart laten spreken om kansarme kinderen, en hulpeloze mannen en vrouwen in hun ellende bij te staan op hùn wijze.   
Zij zetten op hùn manier hun talenten in om deze wereld “een beetje mooier” te maken en vooral een beetje leefbaarder te maken. 
Oog hebben voor elkaar doet wonderen!  
Lezingen, acties en info: 

 Wilt u graag een lezing over het werk van de Stichting 
Karibu op uw Club, ouderenbond, vrouwenbond, jongerenclub, de kerk, op de school van uw kind of een serviceclub? 
Marjan Tieberink komt graag vertellen over het werk voor de allerarmsten en de kansarme kinderen in 
Rwanda.  



Door middel van een beamer-presentatie, gebruiksvoorwerpen en door Rwandese 
kinderen zelf gemaakt speelgoed, maakt u kennis met dit Afrikaanse land, de tragische gevolgen van de volkerenmoord, maar ook met de vreugde door hulp 
uit Nederland. Voor inlichtingen en lezingen of het voeren van een actie voor dit werk, kunt u contact opnemen met Marjan Tieberink. Postadres: Stichting Karibu, Piksenweg 19A, 7645 BC Hoge Hexel. Mailadres: marjantieberink@gmail.com  Telefoon: 0546 697 188 
                  Wat we vandaag doen bepaalt hoe de wereld er morgen uitziet! 
 Denkt 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? 
Wilt u dan in het vervolg de nieuwsbrief juist per mail te ontvangen?  Dat heeft z’n voordelen: 
 · de foto’s zijn in kleur · kostenbesparend: voor Karibu geen aanschaf meer van enveloppen en postzegels. 
· tijdbesparend: geen enveloppen meer voorzien van postzegels en adres-stickers                                       ***** 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 bovenstaand mailadres! Of per post: Stichting Karibu, Piksenweg 19A, 7645 BC Hoge Hexel. Veel dank!  
Hoe kan ìk  Karibu helpen door donateur worden? 
   
  Ga naar de Karibu website: www.stichtingkaribu.nl  Daar ziet u het laatste icoontje: Word donateur. Klik dat aan.  U ziet vervolgens het donateursformulier   Print het formulier en vul uw gegevens in met pen.  Wanneer u zich per mail aanmeldt, het ingevulde formulier inscannen en e-

mailen naar: marjantieberink@gmail.com   U kunt het formulier ook terugzenden naar: Stichting KARIBU, Piksenweg 19A, 7645 BC Hoge Hexel.   Tip: maak een kopie en houd 1 formulier voor uw eigen administratie!  Hartelijk dank! 
  



Achter de schermen, wanneer de nieuwsbrief klaar is,  komen zij in actie…… 
 
Maak kennis met….Sander Herman. 

 
Ik ben Sander Herman (57 jaar) en ben de directeur van Herman Media en Copytex, een drukkerij in Almelo. Ik  ken Irene en Marjan al vele jaren; ik denk zeker al 25 jaar. Met veel plezier heb ik Karibu altijd 
geholpen met het drukwerk van de nieuwsbrieven en ik hoop dat ik de Stichting Karibu  en Marjan  ook in de toekomst nog lang van 
dienst mag zijn.   

Maak kennis met….Joël Koerts. 
 
“Ik ben Joël Koerts (36 jaar) en ik ken Marjan en Karibu al langere tijd. 
Ik zet me graag in voor de Stichting Karibu met mijn  hobby; dat is het bezig zijn met de computer.  Ik zorg ervoor dat alle nieuwsbrieven per mail verstuurd worden. Ik 
hoop dat u de nieuwsbrief goed ontvangt en hoop dit werk voor  Karibu nog lang te kunnen doen!” 
  Maak kennis met ….Alfred Roosendaal. 

 
“Ik ben Alfred Roosendaal (48 jaar)en ben werkzaam in Enschede. Ik vind het fijn om mijn steentje bij te kunnen dragen door voor de post-
donateurs de etiketten te verzorgen. Ik weet dat ik Marjan en daarmee Karibu kan helpen en doe dat met plezier! Ik hoop dat u 
met datzelfde plezier de nieuwsbrief zult lezen!”  
 

 
 
Maak kennis met …Gert en Tineke Veenstra en Tom en Dorien van den Berg. 
 

“Wij, Gert en Tineke en Tom en Dorien,  zijn de “vouwploeg” van Karibu. Wij, de heren, zijn oud-collega’s en hebben 
beiden als docent Lichamelijke Opvoeding gewerkt. De onderwijsband  
maakte dat Tineke, voormalig leerkracht, met  Karibu en met Irene en Marjan in contact kwam. Wij mannen, hebben 
jarenlang  in de containerploeg van Karibu gewerkt en zijn nog steeds actief 
met onze echtgenoten  Tineke en Dorien, als leden van de “vouwploeg”.  Dat betekent dat wij de nieuwsbrieven 

voor de postdonateurs vouwen, in de enveloppen stoppen, van een poststempel voorzien en netjes in pakketjes van 50 stuks klaar maken voor verzending. Dat doen 
we met veel plezier en we hopen dit nog lang te kunnen voortzetten!”  



 
Namens allen die zich op welke wijze dan ook inzetten om het werk van Karibu mogelijk te maken, wil  ik u als donateurs in de eerste plaats hartelijk dank zeggen, 
maar zeker  ook mijn grote dank uitdrukken namens het bestuur aan allen die hun tijd, talenten, warmte en liefde geven om kansarme kinderen, de allerarmsten en ook ouderen in Rwanda,  juist dàt te gunnen en te geven waardoor hun leven een 
andere, betere wending neemt.  
Zoals eigenlijk altijd, schieten woorden tekort……!  Hartelijke groet, ook namens Rik Felderhof, Ambassadeur van de Stichting Karibu en 
namens mijn medebestuursleden,   Marjan Tieberink.  

  

 


