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Corona in Kenia
Terwijl het Corona virus al een half jaar de wereld in zijn greep
houdt, groeit het aantal besmettingen en slachtoffers ook in
Kenia.
De situatie verslechtert snel en de minister van gezondheid
verwacht de piek in september, juist op het moment dat de
scholen weer open zouden gaan, maar die blijven nu dicht tot
januari 2021….
Veel dag arbeiders, die normaal al nauwelijks hun hoofd boven
water kunnen houden met hun dagloon van amper 2 euro,
hebben door de lock down geen werk en dus geen geld om hun
gezin van voedsel te voorzien of de huur voor hun 1 kamer
optrekje in de slum te betalen.
Onze New Hope pastors vertellen dat in de afgelopen maanden
door alle spanningen het drugs gebruik en huishoudelijk geweld
erg is toegenomen.

Schoolmaaltijden
Zolang de scholen dicht zijn worden donaties voor maaltijden
gebruikt voor noodhulp aan schoolkinderen uit de armste
gezinnen in de sloppenwijken
Voedselpakketten
Dankzij extra giften voor voedselpakketten konden we samen
met Wereld Wijde Zending al 260 arme gezinnen een pakket
geven. Deze pakketten helpen hen een maand lang vooruit met
hun basis benodigdheden zoals rijst, maismeel, bonen, boter,
suiker en zeep. Deze maand zouden we graag weer 100
pakketten sponsoren.
We weten dat er veel nood is in de wereld, dat onze hulp op veel
plekken nodig is... Maar mocht u hieraan mee willen helpen, dan
zou dat erg fijn zijn: 1 pakket kost 27,50
Misschien wilt u 1 of een deel ervan voor uw rekening nemen?

Kerkdiensten
De gebouwen worden grondig gedesinfecteerd, zoals op de foto
de kerk in sloppenwijk Gatina. De New Hope pastors zijn gewend
te werken onder moeilijke omstandigheden, maar deze crisis
brengt heel veel nieuwe uitdagingen met zich mee.
Ze hebben net een maand van bidden en vasten gehad in de
verschillende kerken, waar velen aan meededen. Sinds kort
mogen weer kerkdiensten worden gehouden voor kleine
groepen. Ze doen dat meerdere keren per zondag, om zo ieder
de kans te geven de diensten te bezoeken.
Scholen dicht tot 2021
Zoals we al schreven slaagden New Hope leerlingen van groep
8 voor het KCPE examen en anderen voor een middelbare school
of zelfs een universitaire studie. Wat waren ze gemotiveerd om
verder te gaan….
Maar vanwege het Corona virus besloot de Keniaanse Minister
van Onderwijs alle scholen te sluiten tot januari 2021 omdat het
besmettingsgevaar te groot is. In alle provincies van Kenia zijn
honderden scholen ingericht als nood hospitaal omdat er maar
weinig goede ziekenhuizen in Kenia zijn.

Twee moeders in dankgebed voor hun pakket
Namens New Hope Bestuur en Nairobi Team
Alvast heel hartelijk dank voor jullie hulp!

Jan en Alice Leegstra
Leerlingen zijn voor lange tijd genoodzaakt thuis te studeren.
Wie het voorrecht heeft met een laptop of smartphone contact
met school te leggen, kan via ‘e-learning’ uitleg krijgen. Maar de
meeste kinderen hebben dat niet en zullen helaas forse
achterstand oplopen.
Samen met onze sponsors doen we er alles aan om de New Hope
studenten uit de slums, zo goed mogelijk verder te helpen. Zo
hebben sommige met hulp van hun sponsor een smartphone
gekregen.
Edwin die blind is, was juist toegelaten voor een vervolgstudie
nadat hij geslaagd was op een middelbare school voor blinden.
Zijn sponsor heeft meegeholpen hem een laptop te geven die
alles voor hem overzet in audio. Zo kan ook Edwin verder!
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