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Immanuël, God met ons!
Dankbaarheid

Brief uit Kenia

Als we terug kijken op het afgelopen jaar vervult ons
hart zich met blijdschap en dankbaarheid. Voor zóveel
betrokkenheid van trouwe sponsors en ook speciale
acties voor diverse projecten. Zo werd door de VEZ
Zwolle een collecte voor Gatina slum gehouden, wat
een geweldig bedrag opbracht en de mogelijkheid gaf
het stuk grond aan te kopen voor een kerk & school in
deze sloppenwijk. Fantastisch! Ook ontvingen we een
aantal persoonlijke grote giften. In deze brief kunt u
lezen wat dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Alle
gevers van het afgelopen jaar heel hartelijk dank!

Lieve broeders en zusters,
Groeten in de naam van Jezus,
Uit naam van Maranatha Faith Assemblies, wil ik u
onze dankbaarheid laten weten voor het werk wat New
Hope heeft gedaan en nog steeds doet om de arme
gezinnen, kinderen en jeugd te helpen in de sloppen
van Nairobi. Ik dank God voor allen die hierdoor zijn
veranderd. Ook dank ik God voor Jan en Alice
Leegstra, die een levenslange bediening voor dit werk
in de slums hebben gekregen, nu al ruim 30 jaar.
Dank u allen voor uw hulp, ook voor de bouw van
nieuwe kerken en scholen. Het zal vele kinderen
helpen met onderwijs. Onze zending is dankbaar voor
de goede samenwerking met New Hope en al haar
vrienden.
Rev. John Abisai
(MFA Director Kenya)

Sloppenwijk Gatina
Pastor Francis Lukale heeft namens zijn gemeente,
leerkrachten en kinderen een brief gestuurd, waarin hij
hun blijdschap en enorme dankbaarheid toont.
Hij vraagt voorbede voor de nieuwbouw van Gatina
Kerk & School, dat alles voorspoedig mag verlopen.

Sloppenwijk Kibera
Het was zelfs ook mogelijk om voor het project Line
Saba in Kibera, van pastor Cleophas een grote gift te
sturen, zodat ook zij een eigen kerk & school kunnen
gaan bouwen! In onze vorige brief schreven we hier al
meer over. Zoals jullie begrijpen zijn ze ook daar
enorm blij en dankbaar!
We worden regelmatig geïnformeerd over de situatie
wat betreft de bouw van deze kerken & scholen en we
houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Stichting New Hope werkt alleen in de krottenwijken
van Nairobi, maar door heel Kenya heeft MFA
honderden kerken, een bijbelschool, weeshuis,
ziekenhuis, etc. Dit werk is voornamelijk ontstaan
vanuit een Zweedse organisatie waar wij ook voor
werkten toen we nog in Nairobi woonden.
(zie website)

Lokale leiders
Jan was toen de supervisor voor MFA en WWZ en
verantwoordelijk dat de sponsorgelden voor alle
projecten in het hele land goed terecht kwamen.
Wij bezochten toen regelmatig alle projecten in Kenia.
Vanaf die tijd kennen wij John Abisai met zijn gezin
ook al. Hij is een broer van Patroba, die ons werk in
Nairobi slums destijds heeft overgenomen, maar een
aantal jaren terug helaas is overleden. Maar we zijn
erg blij met het huidige New Hope Team.
We vinden het geweldig ,dat John Abisai MFA leider
is geworden van het hele werk in Kenia.
Dat is ook altijd onze visie voor Nairobi geweest:
Lokale werkers trainen om het werk over te nemen.
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New Hope Kids
Met de kinderen gaat het goed. Verschillende hebben
net hun examen achter de rug en zullen nu naar het
vervolg onderwijs gaan. Anderen hebben een examen
gedaan om te zien of ze naar de volgende klas
kunnen. Zo gaat dat in Kenya, wat nog het Engelse
systeem kent. Een spannende tijd voor de kinderen!
Enkelen doen al een hbo opleiding en Philip, de
oudste van de New Hope kids, is nu klaar en zal
begeleid worden bij het vinden van een baan. Dit is in
Kenya helaas ook niet zo eenvoudig! Wilt u voor de
kinderen bidden, ook voor Philip, dat hij een baan zal
vinden? Hij is een weeskind en heeft alleen nog maar
een tante, die aan de andere kant van Kenia woont.

Microbedrijfjes

De sponsors van de kinderen krijgen weer een brief bij
deze nieuwsbrief. Mocht u het Engels niet kunnen
lezen, mail of bel ons gerust.

Medisch fonds

We hebben elk gezin weer een extra kerstgift gestuurd
van 10 euro. Dit in vertrouwen, dat u als sponsor zult
overwegen hiervoor een gift te sturen. Ze hebben het
zo nodig in deze extra dure maand, waarin de prijzen
soms verdubbeld worden! Na de lange droogte is het
nu helaas weer veel te nat, wat óók weer grote
problemen geeft.

Met de huidige 20 deelnemers die een lening hebben
gekregen voor een eigen bedrijfje, gaat het goed. De
eerste 2 hebben hun lening al volledig afbetaald! De
anderen uit de eerste groep zullen spoedig volgen.
Het is prachtig om te zien hoe gemotiveerd men is
en hoe dit helpt in het (her-)vinden van eigenwaarde!
In Korogocho zullen volgende maand opnieuw 5
deelnemers een lening krijgen, zodat er dan al 25
jongeren zijn in verschillende sloppenwijken, met
een eigen microbedrijfje!

Het medisch fonds hebben we maandelijks wat
moeten verhogen. De prijzen zijn in Kenia en met
name in Nairobi enorm gestegen, ook medicijnen!
Voor dit fonds zoeken we nog steeds nieuwe
sponsors, die met een bedragje per maand willen
meehelpen. Het is vaak een groot probleem om alle
noodzakelijke medische kosten te betalen. Het is al
heel fijn natuurlijk, dat elke maand zo’n 12 mensen
geholpen worden, maar als het geld op is, moet er
helaas regelmatig nee gezegd worden.
Helpt u mee met bv 10 euro per maand?
Er stond pas een artikel in de Visie, hoe vaak in de
bijbel gesproken wordt over omzien naar de arme, de
weduwe en de wees. Over delen etc. En dat dit vaak
een ondergeschikte rol speelt in onze kerken, maar
toch van wezenlijk belang is en onderdeel van het
evangelie. Het boekje “Het gat in ons evangelie” heeft
al menig oog (en hart) geopend, schreven bekende
Nederlanders.
Wij zijn dan ook heel dankbaar voor alle trouwe
sponsors, ook voor hen die voor dit werk bidden.
U zult er zelf ook door gezegend worden!

Sloppenwijk Korogocho
We zijn dankbaar, dat we in deze slum kunnen helpen
met de start van een kleermakersopleiding. Er zullen
10 naaimachines gekocht worden en de benodigde
materialen, zodat telkens plaats is voor 10 leerlingen
om een cursus te volgen. Ze hebben daar zelf een
mooie ruimte voor en New Hope zal voor een half jaar
voorzien in het support voor de lerares. Daarna zal het
‘selfsupporting’ zijn. Geweldig, dat ook dit project nu
gerealiseerd kan worden!

Rest ons nog u een fijn Kerstfeest toe te wensen
en een goed en gezond 2012.
Namens het New Hope team in Nairobi
en het New Hope bestuur Nederland:

Jan en Alice Leegstra
(0341) 253282
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