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Lieve New Hope vrienden, 
In April ben ik (Alice) naar Nairobi geweest. Om alle 
kinderen weer te ontmoeten met hun moeders/ ver- 
zorgers; de New Hope werkers te bemoedigen, de 
scholen te bezoeken en we hebben veel vergaderd.  
Het was een intensieve maar goede tijd. Het had veel 
geregend de maanden daarvoor en dat deed het nog 
steeds, dus het was een enorme blubberboel in de 
krottenwijken. Open riolen, jullie kunnen je voorstellen 
hoe vies en ongezond het is om daarin te moeten 
wonen. Sommige huisjes waren weggespoeld.Toch ziet 
men regen als een zegen en danken ze God ervoor 
want het betekent in ieder geval geen hongersnood. 
 

 
 
Laatst zei iemand nog: jullie kunnen foto’s laten zien, 
erover vertellen, dan nóg krijg je maar een klein beeld 
hoe het werkelijk is. Dat is ook zo. Alle verhalen alleen 
al, die ik te horen heb gekregen, dat moet je zelf ook 
verwerken. De nood is groot, vooral na het verkie- 
zingsgeweld van 2 jaar geleden. Gisteren schreef Irene 
(social worker) dat er weer onenigheid is over belang 
rijke beslissingen in de politiek en dat dit weer tot onlus- 
ten kan leiden. Ze vroeg dringend om ons gebed! 
 
Kids 
Het was al weer ruim een jaar geleden, dat ik alle kids 
gezien had: wat waren ze groot geworden, geweldig om 
te zien. Echt al hele kerels en jonge vrouwen soms! 
 

 

 
En dan te bedenken, dat ze als klein kind al 
gesponsord werden. Sommigen zijn bezig een 
beroepsopleiding af te ronden. Ze kunnen daarna  een 
lening krijgen om een microbedrijfje te starten. Zo 
kunnen ze in eigen onderhoud gaan voorzien. 
 
Anderen zijn nog klein en wat verlegen bij die mzungu 
(blanke). Vooral zij die nog maar kort gesponsord 
worden en mij nog niet zo goed kennen. Als een soort 
moeder bemoedig je de groten, dat vinden ze erg fijn. 
We hebben een hechte band, ook met de moeders en 
verzorgers. 
  
Moeilijke, verdrietige dingen hoor je ook, zoals een 
meisje van 8, die door haar buurman in de slum 
verkracht is. Zo’n mooi, lief meisje, dan huil je mee met 
haar, toen we voor haar baden. En een ander meisje, 
dat nog zo getraumatiseerd is van alle ellende van twee 
jaar terug. Zij heeft beide ouders vermoord zien 
worden. Ze woont nu bij een tante en nichtje, die ook 
hun vader en man tijdens het geweld verloren hebben.  
 
Bidden, liefde en aandacht geven is dan wat je op dat 
moment kunt doen. De sponsors worden natuurlijk ook 
ingelicht. De social workers doen er veel aan, maar ‘t is 
geen praatcultuur. Tekenen en uitbeelden heb ik 
opnieuw voorgesteld. 

 
 

 
 
 
Het is een voorrecht ook op deze eenvoudige manier 
iets voor hen te mogen betekenen. Van velen van jullie 
kon ik post geven. 
Daar zijn ze altijd erg blij mee!  
Als u het nog niet gedaan hebt, wilt u dan een keer 
een kaartje sturen? Dit kan via het New Hope adres  
in Nunspeet. 
Natuurlijk neem ik altijd wat mee voor al onze 
sponsorkids en ook voor hun broertjes en zusjes, zoals 
pennen, balonnen, stickers enz. 
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Medisch noodfonds 
Ik ben veel oog- maag en huidproblemen tegen 
gekomen. Verschillende kinderen moesten een 
röntgenfoto laten maken en anderen moesten een bril. 
Kosten, die ze zelf nooit kunnen betalen. Enkele 
sponsors hebben ook de medische zorg voor hun kind 
helemaal op zich genomen, maar we zouden het fonds 
graag opnieuw bij jullie willen aanbevelen, zodat wij 
hiervoor nog wat meer kunnen sturen. Het is weer 
winter in Kenia en dan zijn er altijd meer ziektes, zoals 
bronchitus en longontsteking. Ze/wij zijn erg dankbaar 
voor de trouwe sponsors, die ‘t noodfonds al jaren 
steunen! 
 
Naaiopleiding 
Er zijn 13 nieuwe studenten. Dat is een mooi aantal. 
We zijn overeengekomen, dat het project langzamer 
hand selfsupporting zal worden. Dit betekent financiële 
verantwoording volledig voor henzelf. De ondersteuning 
voor lerares Alice Masila, onderhoud machines, nieuwe 
machines etc. Dit kan o.a door de verkoop van 
schooluniformen. 
Per 1 januari 2011 zal dit ingaan, we zijn het langzaam 
aan het afbouwen.  
 
Micro bedrijfjes 
De 6 meisjes die ruim een jaar geleden gestart zijn, 
doen het goed. De één beter dan de ander, dat ligt ook 
aan de plaats waar ze hun winkeltje hebben. Het geeft 
hen eigenwaarde, dat alleen is al zo belangrijk. We zijn 
overeengekomen deze maand een 2e groep te starten 
van 9 deelnemers, begeleid door Cleophas en Alice 
Masila. Januari 2011 hopen we met een 3

e
 groep te 

starten in een andere sloppenwijk. 
Over goed 2 jaar is dit project selfsupporting en kan er 
jaarlijks een volgende groep van 6 deelnemers een 
microkrediet krijgen, bv voor een timmerbedrijfje of een 
kapperszaakje. Een prachtig project met goed resultaat. 
 

 
 
Schoolprojecten 
Wat een feest in de sloppenwijken na de vorige 
nieuwsbrief: 2 scholen konden worden voorzien van 
een grote watertank, dankzij bijzondere giften. Evenals 
de school in Gatina slum die inmiddels voldoende 
schoolbanken en schoolboeken heeft!  
 
De school in Gatina wil graag een stuk grond kopen om 
er een eenvoudig gebouw op te zetten voor een 
volledige basisschool, die zondags ook als kerk 
gebruikt zal worden.   
 
 
 
 

 
 

 
 
Dat project zal ongeveer 30.000 euro gaan kosten. 
Zoals Jan al schreef (zie website) proberen we de 
Wilde Ganzen in te schakelen met een verzoek van de 
mensen uit de sloppenwijk zelf. De school/kerk waar 
Cleophas als pastor aan verbonden is in Kibera, wil ook 
graag uitbreiden van 3 naar 6 klassen. Zij kunnen 
hiervoor een gebouwtje tegenover hun school kopen 
voor 3000 euro. Dankzij een mooie gift van 1200 euro 
is hier nog 1800 euro voor nodig. 
 
De school in de slum Katwekera heeft pijpleidingen 
nodig voor schoon drinkwater, wat zo’n 350 euro gaat 
kosten. Er zijn nog veel kinderen, die wegens 
ruimtegebrek niet naar school kunnen, daarom willen 
we deze projecten dan ook van harte aanbevelen. De 
scholen staan erg goed bekend. 
 

Nairobi newhope Team 
We zoeken nog sponsors voor ons enthousiaste team. 
Voor chauffeur Julius, voor pastor/coördinator Cleophas 
en voor pastor/teamleider Paul komen we nog tekort. 
Met 10 of 20 euro p/mnd kunt u deze trouwe werkers 
ondersteunen.Wie helpt mee? 

 
 Gebedspunten: 

� dat er geen nieuwe onlusten komen in Kenia 
� de kinderen, die het moeilijk hebben 
� het new hope team en de (school)projecten 

Danken: 
� dat God dit werk zegent. 
� alle gerealiseerde projecten. 

 
Namens Bestuur en alle brs en zrs in Nairobi: 

Asante sana! (hartelijk bedankt)  

Mungu abariki! (Gods zegen). 
 
Hartelijke groeten 
Jan en Alice 
 
 
postadres:  Piersonstraat 13,   8072XA Nunspeet 

voor giften:   bank  5367 60 365   (o.v.v. project)         
telefoon:      0341-253282 
e-mail:          newhope@kpnplanet.nl 

website:     www.newhope-nairobi.nl 
 
DV eind juni of Augustus 2011 hoopt Alice weer met een groep naar 
Kenia te gaan. Er is nog plaats voor 5 mensen. Ze zullen naast 
safari’s ruim de tijd nemen om de projecten (+ evt sponsorkind)  
te bezoeken, een kerkdienst in de sloppenwijk, scholen enz. 
Mail ons even als u belangstelling heeft. 

 
 


