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BELANGRIJKE ACTIE VOOR KAP 
         
 

                                                                       Kitale, april 2021  

Beste lezers, 

 
Graag uw aandacht voor een speciale actie om extra inkomsten te verwerven voor ons werk. 
 

Wat onze financiële positie betreft, gaan we weer erg spannende tijden tegemoet.  
Daarom hebben we KAP aangemeld bij een goed bekend staande Amerikaans/Engelse crowdfunding 
organisatie GlobalGiving, die goede doelen de mogelijkheid biedt om wereldwijd fondsen te werven. 
We hebben inmiddels aan diverse trainingssessies meegedaan en op 12 maart jl. kregen we het goede 
bericht dat onze (uitgebreide) aanvraag om mee te mogen doen is goedgekeurd.  
De organisatie blijkt goed georganiseerd te zijn, te vertrouwen1, succesvol en toch niet moeilijk.  
 

Het gaat om het volgende: 
 

  Om lid te mogen worden van GlobalGiving moeten wij een toelatingstest afleggen, 
“Accelerator” genoemd . Daarin moet je bewijzen dat je online fondsen kunt werven, en wel in een  

actie van 5 tot en met 23 april 2021 (met een speciale actiedag op 14 april 2021). 
Slaag je hierin dan word je gediplomeerd tot ‘permanent lid’ en mag je net zoveel projecten als je wilt 
op hun site zetten, en daar fondsen voor werven. Ondertussen kun je via GlobalGiving ook prijzen 
winnen voor je project, terwijl zij bovendien bedrijven enthousiasmeren om aan ons project te geven.  
 

 Voor de Accelerator toelatingstest hebben we een van onze projecten in moeten dienen, en hebben 
daartoe ons ‘KAP Kansarme Jongeren project’ uitgekozen, onder de titel  

“Verbeter de (geestelijke) gezondheid van 679 Keniaanse jongeren”. 
Hoewel dit project $ 12,469 gaat kosten – ongeveer 10.500 euro – moeten we hiervoor tijdens de 
actieperiode minstens $ 5,000 (4.205 euro) bij elkaar brengen.  
En dat niet alleen: Dit moet door minstens 40 mensen (‘donors’ geheten) online worden overgemaakt. 
Hoe meer mensen er meedoen, hoe meer kans van slagen! 
 

  Als je de link https://goto.gg/51656 aanklikt komt onze KAP projectpagina vanzelf tevoorschijn.  
Vanaf 5 april 2021 kun je hierop doneren! 

Deze link kun je ook doorgeven aan anderen, die hem kunnen invoeren in ‘Google’ om op de 
projectpagina te komen. Mocht je zelf niet mee kunnen doen, dan kun je dus toch een KAP 
fondsenwerver worden door eigen vrienden en bekenden deze tip te geven.  

 
1 Behalve de garantie hiertoe in GlobalGiving’s Terms & Conditions, hebben we dit ook persoonlijk nagetrokken bij reeds 
bestaande (missionaire) gebruikers. GlobalGiving is een ‘closed platform’. 
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Hoe te schenken/doneren? 
 

1. Met credit/debitcard (of PayPal of ApplePay):  
Vanaf 5 april 2021 zal er een Donate (doneer/geef) knop op onze KAP Project Pagina verschijnen. 
Wanneer je hierop klikt wijst het zich vanzelf: Het minimale bedrag dat je in Euro’s kunt schenken 
is € 5,-. Controleer even dat het voor KAP is, maar ook dat wijst zichzelf. De giften worden 
ingezameld door GlobalGiving, die eind mei 2021 de fondsen naar KAP in Kitale zal overmaken2.  
De projectpagina laat ook ‘de stand van ingezamelde giften’ zien. 
Wanneer je een schenking hebt gedaan kun je, als je wilt, ook een verslag krijgen van de voortgang 
van het project. Ons is verzekerd dat je ten gevolge van je gift NIET zal worden geplaagd met 
ongevraagde bedelbrieven van andere organisaties.  
Je kunt trouwens ook anoniem schenken. En op verzoek herhaaldelijk. 

2. Zonder credit/debitcard of PAYPAL: Mocht je wel willen meedoen maar geen onlinemogelijkheid 

hebben, dan zou je bijvoorbeeld een bekende in kunnen schakelen die die mogelijkheid wel heeft.  

3. Woon je in Kenya: dan kun je via het zeer veelgebruikte mobiele telefonisch banksysteem M-Changa 
(een Mpesa mogelijkheid) ook meedoen: Minimale gift is Kenya Shilling 10 (’10 bob’) We gaan dus 
ook hier lokaal actievoeren! 

 

Speciale Actiedag 14 april 

Alle giften die op deze Bonus Dag van ‘s morgens 07:00 uur tot de volgende morgen 06:59 uur online 
worden geschonken, kunnen prijzen winnen: Bijvoorbeeld $ 1,000 voor de organisatie met de meeste 
individuele gevers, en hetzelfde bedrag voor degene met de meest ingebrachte fondsen, en nog meer.  
Herhaaldelijke giften (bijvoorbeeld maandelijks) zullen na de 4e keer door GlobalGiving worden 
verdubbeld. 
 
Jullie online giften zijn daarom van 5 t/m 23 april 2021 van heel harte welkom en vooral op 14 april! 
 

Ons GlobalGiving ‘Accelerator Examen’ KAP Project 

  Ons voorgestelde project heet: "Verbeteren van de (geestelijke) gezondheid van 679 Keniaanse 
jongeren": KAP helpt jongeren om weer zin in het leven te krijgen en om er wat moois van te maken. 
Terwijl COVID-19 momenteel wereldwijd voor narigheid zorgt, versnelt het voor jongeren in West-Kenia 
een neergaande, negatieve spiraal in hun levens. Zij kampen in toenemende mate met enorm grote 
problemen: Veel van hen vinden zichzelf mislukt, per-ongeluk geboren en zijn gedeprimeerd. Er zijn 
veel zelfmoorden, (politiek) geweld, schoolbranden, seksueel risicogedrag, tienerzwangerschappen, hiv 
en soa’s, alcohol- en drugsmisbruik...  
  HET GOEDE NIEUWS is dat deelnemers aan KAP's Jongeren Project de eigenwaarde, kracht en 
de wil blijken te vinden om hier wat aan te doen, de goede keuzes te maken en wat goeds van hun 
levens te maken! We willen vanaf 1 oktober 2021 met dit project beginnen. 
 

We hopen van ganser harte dat jullie ons willen helpen door met deze actie mee te doen. Dan hebben 
we er een mogelijkheid bij om in leven te blijven en ons zo noodzakelijke werk te blijven doen. Bij 
voorbaat hartelijk dank! 
 

Met alle goede wensen,  Jacinta 

 
2 Voor onkosten wordt door GlobalGiving 7% van de verzamelde fondsen ingehouden. 
 
 


