
H1erbo11en de aanleg 11an een betonnen vloer in een school 

RIGII CHILDREN FOUNDATION 
Janet Eikelenboom 
Ma,rtensweg 47, 8071 KJ Nunspeet 
Telefoon: 06-13452842 
Email : rigiichildrenfoundation@upcmail.nl 
Website: www.rigiichildrenfoundation 
Facebook: Rigii Children Foundation 

IBAN: NL29INGB0003315928 
BIC: INGBNL2A 
ANBln~: 823800593 

Vermeld bij het overmaken van een bedrag 
de omschrijving "Rig ii Children Foundation" 

RIGII CHILDREN FOUNDAllON 

' A',r,cYIJt't.'tl,'\ut 
lf( .. 't:l'INle.• /11,ll-ll"'fl 

ANBI -
De RIGII Children Foundation is aangesloten biJ ANBI 
Algemeen Nut Beogende Instelling 
Doordat WIJ hierb1J z1Jn aangesloten, kan uw gift worden 
afgetrokken bij uw belastingaangifte. 
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Over RIGII 
De RIGII Children Foundation is in 2009 officieel 
geregistreerd door Janet Eikelenboom. 
In 2001 is haar broer overleden; hij heeft drie kinderen 
achtergelaten. Janet heeft deze kinderen opgevangen 
en gesteund. Vanuit d ie gedachte wilde zij ook andere 
kinderen in Kenia helpen. Zelf afkomstig uit Kenia, 
weet ZIJ hoe de leefomstandigheden in het land zijn. 

Hierboven de bouw van een meisjes-toilet voor een school. 

De kinderen die Janet en de medewerkers in Kenia van de 
RIGII Children Foundation helpen, hebben geen ouders 
meer. Hun ouders zijn overleden, onder andere door de 
gevolgen van hiv/aids. De kinderen wonen bij hun oma's, 
d ie hun niet alles kunnen bieden wat zij nodig hebben, 
zoals betaling van het schoolgeld en schooluniformen. 
De RIGII Children Foundation richt zich niet alleen op het 
helpen van kinderen. Ze helpt tevens de oma's die de 
kinderen opvangen, de school en op deze manier de hele 
gemeenschap. Zo wordt er structureel gebouwd aan een 
beter bestaan. 

Projecten 
RIGII Children Foundation houdt zich, mede omdat het 
transport van goederen vanuit Nederland erg veel kost, 
momenteel hoofdzakelijk bezig met het werven van 
fondsen en de verkoop van typisch Keniaanse producten. 
Daarmee worden o.a. de volgende projecten gesteund. 

Het hoofddoel van de foundation· 
• Het betalen van schoolgeld, de aanschaf van 

schooluniformen en andere schoolbenodigdheden 
voor weeskinderen die verzorgd worden door hun 
oma's. Een goede en langdurige ondersteuning is 
hierbij van essentieel belang voor hun ontwikkeling en 
een betere toekomst. 

Nevendoelen van de foundation· 
• Het verschaffen van een minikrediet aan weduwen om 

hun eigen inkomen te genereren. Ze kunnen hiermee 
bijvoorbeeld een paar kippen aanschaffen, om 
vervolgens de eieren op de markt te verkopen. 

• Het verbeteren van de school- en bijgebouwen van 
o.a. de kinderen die worden geholpen. Hierbij wordt 
nauw samengewerkt met de lokale overheid. 

• Individuele hulpaanvragen van mensen met een 
geestelijke en/of lichamelijke beperking. Dit betreft 
dan hoofdzakelijk de aanschaf van medische 
hulpmiddelen. 

U kunt onze stichting op verschillende manieren helpen: 
• Financieel, want zonder financiële hulp kan de RIGII 

Children Foundation haar werk niet voortzetten. 
Elke financiële bijdrage is dan ook meer dan welkom! 

• Kopen van Keniaanse producten: om geld m 
te zamelen voor de stichting, verkoopt Janet 
handgemaakte Keniaanse producten, zoals prachtige 
tassen, beelden, kettingen en nog veel meer moois, 
voor een goede prijs! De opbrengst daarvan wordt 
gebruikt om de mensen in Kenia te ondersteunen. 


