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Wie runt Upendo Children’s Centre in Kenia? 
 
Upendo in Nyeri wordt gerund door een betrokken team van sociaal werkers en leerkrachten en maakt 
gebruik van Nederlandse vrijwilligers. Deze Nederlandse vrijwilligers worden in Nederland gescreend 
op motivatie en geschiktheid en verblijven voor 1 à 2 maanden in het kindertehuis. Ze betalen voor 
kost en inwoning een vast maandbedrag en sponsoren zo ook Upendo. In Nederland zorgt Tessa 
Janssen voor sponsoren en vrijwilligers en staat zij in nauw contact met het kindertehuis in Nyeri. 
Upendo werkt nauw samen met de District Child Office (kinderbescherming) te Nyeri vanwaar wij ook 
de kinderen ontvangen. Verder hebben we ook nauw contact met de Social work departement, het 
politiebureau, het district ziekenhuis en omliggende kindertehuizen in Nyeri.  
 
 
Beloningsbeleid 
 
Upendo Children’s Centre kent geen raad van toezicht, alleen een bestuur. 
De bestuursleden krijgen geen enkele vergoeding voor hun werk als bestuurslid.  
Zij zijn dus onbezoldigd. Vacatiegelden e.d. zijn eveneens niet van toepassing. 
De door de bestuursleden gemaakte onkosten ten behoeve van Upendo Children’s Centre kunnen 
worden vergoed. 
Upendo Children’s Centre heeft geen personeelsleden in dienst. De activiteiten worden enkel en 
alleen verricht door het bestuur. 
 
 
Doelstelling 
 
Wat doet Upendo children’s Centre? 
Upendo biedt kinderen opvang in een huiselijke omgeving, goede leefomstandigheden met het oog op 
eten, kleding en een gezinssfeer, mogelijkheden tot het volgen van onderwijs, toegang tot  
gezondheidszorg, counseling en boven alles Liefde (=Upendo).  
 
 
Visie in Upendo Children's Centre  
 
In Upendo Children's Centre worden kinderen opgevangen in alle leeftijden. Het merendeel van deze 
kinderen is wees, anderen zijn bij binnenkomst verwaarloosd, mishandeld of verlaten door ouders en 
familie. Wij geven deze kinderen een veilige leefomgeving met een liefdevolle huismoeder. We 
bereiden deze kinderen voor op een leven na het verlaten van het Centrum. Ze gaan vanuit Upendo 
ook naar de lagere school en de oudere kinderen naar de middelbare school in de vorm van 
boardingschool. We brengen ze verantwoordelijkheid bij voor hun eigen leven, zodat de kinderen 
kunnen opgroeien tot stabiele volwassenen. Verder zorgen we voor een goede gezondheid van de 
kinderen door een uitgebalanceerd weekmenu en een check-up door de gekwalificeerde 
huisverpleegster. Verder hebben alle kinderen een ziektekosten verzekering waardoor ze toegang 
hebben tot goede gezondheidszorg.  
Wij geloven sterk dat ons werk in Nyeri deze kinderen verantwoordelijkheid bij brengt en hen de 
middelen geeft om de toekomst positief tegemoet te gaan!  
 
 
 


