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Corona virus in Kenya 

Ook in Kenya zijn de gevolgen van het corona virus 

inmiddels groot. Maar we beginnen toch eerst maar met 

het nieuws van voor de uitbraak van dit afschuwelijke 

virus. Verderop in de brief komen we erop terug. 

 

Bouwfonds 

Wat is er geweldig gereageerd op onze vorige 

nieuwsbrief, voor herbouw van de New Hope school in 

sloppenwijk Gatina. Er kon heel snel met de bouw 

worden begonnen en vanaf half januari  konden de 

lessen al weer worden hervat in 2 ‘permanent buildings’ 

op het terrein van de Maranatha Kerk van pastor Lukale.  

De gebouwen zijn  goedgekeurd door het  Ministerie van 

Onderwijs na  strengere eisen i.v.m. het tragische 

ongeluk van een ingestorte school eerder in Nairobi (zie 

nieuwsbrief 39  op website) 

 

     
Alle gevers hartelijk dank! 

 

Het is echt een wonder dat de bouwlieden alles zo snel 

voor elkaar hebben kunnen krijgen. Inmiddels zijn de 

buitenmuren ook bepleisterd ter bescherming tegen 

tropische regenbuien. 

 

Toiletten voor Kibera 
Bij de New Hope School en Kerk van Pastor Cleophas 

in  Line Saba zijn de oude wc’s  met een gat in de grond 

inmiddels  vervangen door goede toiletten. 

Het open riool langs het kerkgebouw kon dankzij  het 

Bouwfonds ook worden afgedicht.  

 

             

Examens 

Leerlingen van klas 8 slaagden voor het KCPE examen 

en kunnen door naar het vervolg onderwijs. Anderen 

slaagden voor de middelbare opleiding. 
Onyango werd op de schouders genomen, omdat hij de 

hoogste score had. Hij hoopt, net als Sharlin ook naar 

de Nairobi University te kunnen gaan. Prachtig om te 

zien hoe deze slumkinderen de kans krijgen op te 

klimmen en het zo goed doen! (zie foto’s links onder) 

       

 
 

Evangelisatie campagne. 

Vlak voor de uitbraak van het virus organiseerden de 

New Hope pastors en leiders van Maranatha Mission 

een groot Gospel Event in het Uhuru Park, vlakbij het 

centrum van Nairobi. 

Het evangelie werd verkondigd en het werd afgewisseld 

met verootmoediging, lofprijs en aanbidding. 

                                                                                                 

Zowel jongeren als ouderen namen de Here Jezus aan 

als hun Verlosser en Heiland. De nazorg verwees hen 

door naar  lokale  kerken in Nairobi.                                                               

 
 

De uitbraak van het Corona virus 

Kort na de uitbraak van het virus in Kenia riep de 

President een dag uit van Nationaal Gebed voor  de 

regering, de bevolking en de gezondheidswerkers. 

Vanuit State House Nairobi werd het live uitgezonden. 

Er was Schriftlezing, verootmoediging en voorbede  

o.l.v. verschillende voorgangers uit Kenia. Het was zeer 

indrukwekkend.                                   (vervolg pagina 2) 



         
President Kenyatta.  
Er is een avondklok ingesteld en alle scholen zijn helaas 

gesloten. Leerlingen en studenten moeten net als hier 

thuis studeren. Jullie begrijpen dat dit grote problemen 

geeft in een sloppenwijk waar men geen laptop en vaak 

ook geen smartphone heeft.  

 

Sprinkhanen 

De consequenties zijn enorm. De meeste mensen zijn 

hun baan kwijt, wat betekent dat er geen inkomsten zijn 

en dus geen eten. Het land wordt dubbel geteisterd, 

want na de eerste sprinkhanen plaag, die al zoveel 

oogst opgevreten heeft, is er een 2e  sprinkhanenplaag 

op komst, die volgens kenners nog groter zal zijn dan 

de eerste.  
 

Medisch Noodfonds                                                                                                                                     

Vooral in deze moeilijke tijd is dit fonds erg nodig. Niet 

alleen voor medische hulp aan arme gezinnen , wat 

natuurlijk erg belangrijk is, maar van dit Fonds worden  

nu ook mondkapjes en zeep uitgedeeld. Niet alleen aan 

de New Hope families, maar ook aan zoveel mogelijk 

andere gezinnen van de verschillende slum kerken. 
 

Noodhulp 

De nood is groot en we willen graag samen met Wereld 

Wijde Zending een flinke gift sturen, zodat de pastors in 

deze moeilijke periode extra  hulp  kunnen bieden aan 

de armste gezinnen in de sloppenwijken, nu er een 

schrijnend tekort is aan alles. 

   

        
                                                                                                                                          

In de overvolle krottenwijken, waar smalle doorgang 

paadjes zijn en waar de huisjes heel dicht op elkaar zijn 

gebouwd is afstand houden bijna onmogelijk. 

Baby Day Care 
De  New Hope Babycare mag openblijven onder 

strenge voorwaarden. Juf Joyce en haar team zijn extra 

druk met ontsmettingsmiddelen, veelvuldig handen 

wassen, instrueren en op afstand houden van moeders, 

die mondkapjes en handschoenen moeten dragen bij  

het brengen en ophalen van hun kind,  etc.  

Dankzij onze sponsors krijgen deze kinderen gezonde 

voeding en wordt er goed voor hen gezorgd. 

En Joyce blijft zeggen:  Our God is in Control ! 
 

        
 

Social werkers Tina en Irene 

We hebben in goed overleg begin dit jaar afscheid 

genomen van Irene en Tina, onze social werkers die 

vele jaren voor New Hope hebben gewerkt. Omdat er 

een afvloeiing is van kinderen die, nadat ze hun studie 

afgerond hebben, selfsupporting zijn geworden, werd 

hun werk steeds minder. Ze hebben nu zelf gezinnen en 

Irene heeft als pastors vrouw nu andere taken. We zijn 

hen heel dankbaar. Ze hebben bij het afscheid  een 

extra financiële gift gekregen die hen de komende tijd 

zal helpen. We wensen hen van harte Gods Zegen toe. 
 

De New Hope Pastors zijn enorm druk. Ze hebben 

ondanks de ‘social distance’ nauw contact met alle New 

Hope families en andere gezinnen van de kerken.  
De pastors Francis en  William hebben samen met hun 

vrouwen de taak van  Tina en Irene overgenomen. 
Alle New Hope Pastors hebben een gezamenlijke 

oproep gedaan voor noodhulp, om naast mondkapjes 

en zeep ook voedselpakketten te kunnen uitdelen aan 

de allerarmsten. Helpen jullie mee? 
 

Hartelijk dank voor alle gebeden en gaven! 

Namens Bestuur en Nairobi Team: 

 

Jan en Alice Leegstra  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Stichting:   New Hope    
Bank:         NL58 ABNA 05367 60 365     
Meer info? Kijk op:  www.newhope-nairobi.nl 
E mail        svp naar:    janenalice@kpnplanet.nl           
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