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Imani Belgium is een kleine vzw die sedert 2006 betrokken is bij ontwikkelingsprojecten in Kenia. Gestart in
Kabondo, waar we kleuterklassen bouwden, hebben we sedert 2009 ons werkterrein in het landelijk gebied
rond Oyugis. In deze vrij korte periode zijn we er, met de hulp en medewerking van tal van weldoeners, er in
geslaagd om een dispensarium en drie kleuterscholen te bouwen. Daarnaast kregen ruim honderd gezinnen een
nieuwe hut, voor anderen realiseerden we de opvang en opslag van regenwater, hulpbehoevende gezinnen en
senioren werden maandelijks voorzien van een voedselpakket, jaarlijks genieten een dertigtal studenten van
ons sponsoringprogramma en Imani Belgium was de eerste organisatie in de wijde regio die studentes elke
trimester van maandverband voorziet.
Vorig jaar hebben we de eerste stappen gezet in de realisatie van een oude droom, namelijk de oprichting van
een opleidingscentrum voor meisjes en vrouwen die geen opleiding konden genieten. De oorzaken zijn zeer
talrijk zoals van school gestuurd worden bij gebrek aan financiële middelen om het schoolgeld te betalen of
omwille van zwangerschap, op zeer jonge leeftijd thuis moeten blijven om voor het gezin te zorgen omdat
moeder overleden is, als tiener gehuwd of uitgehuwelijkt zijn.
In het centrum willen we hen de mogelijkheden
bieden om (praktische) trainingen te volgen die
kunnen bijdragen tot een beter leven voor
henzelf en hun gezin. We zijn er van overtuigd
dat opleidingen in land- en tuinbouw, snit en
naad, koken en andere vaardigheden kunnen
bijdragen aan het inkomen en hun dagdagelijkse
zorgen kunnen verlichten waardoor ze hun geest
kunnen openen voor onderwerpen als
reproductieve gezondheid, gezinsplanning,
zelfrespect en zelfbeeld, zelfstandigheid en
weerbaarheid.
In dit lange proces hebben we de hulp nodig van
velen en zoeken we ook naar partnerschappen.
Die hebben we bijvoorbeeld
gevonden bij WERELD MISSIE HULP
die ons de middelen heeft aangereikt
om een sanitair complex met toiletten
en douches te bouwen bij het reeds bestaande klasgebouw.

Het is niet zomaar uit eigenbelang dat wij de werking van WERELD MISSIE HULP een handje willen toesteken.
Zoals geweten is ligt de inzameling van kleding wel eens onder vuur omwille van opportunisten die zogenaamd
voor het goede doel inzamelen maar die enkel een lucratieve handel willen opzetten voor commercieel gewin.
Dat is niet het geval bij WERELDMISSIEHULP dat kleren en schoenen inzamelt om mensen te helpen die het niet
breed hebben of ronduit arm zijn. Dat kunnen mensen zijn van bij ons of mensen uit de derde wereld. De
goederen gaan rechtstreeks naar hen of ze worden te gelde gemaakt. Met dat geld worden gemiddeld 250
ontwikkelingsprojecten per jaar gesteund, o.a. 4de Pijler projecten, overal ter wereld. Voor meer info ga naar
www.wereldmissiehulp.be
Wat Imani Belgium slechts op kleine schaal vermag, doet Wereld Missiehulp voor veel meer mensen en via veel
organisaties namelijk hulp bieden aan noodlijdenden, minder bedeelden, hulpbehoevenden.
Voor dit gemeenschappelijk doel wil Imani Belgium graag samenwerken met Wereld Missiehulp door, waar het
in de mogelijkheid is, ophaalpunten aan te reiken .
WARM AANBEVOLEN!
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