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Lieve New Hope vrienden
December staat weer voor de deur, de maand dat u altijd
informatie krijgt, hoe het in Nairobi gaat. Voor sommige
kinderen is het een spannende tijd, omdat zij bezig zijn met
hun examens. Op alle publieke scholen is er weer een
staking geweest. We zijn blij dat leerkrachten van de
Maranatha New Hope scholen niet staakten en de
leerlingen zich goed konden voorbereiden!

Medisch noodfonds
Het is bijzonder en bemoedigend te zien hoe God de dingen
soms leidt. Zoals pas, toen Alice op precies het juiste
moment aan een zieke moeder dacht en social werker Tina
daar over appte, omdat ze het gevoel had dat het niet goed
ging met ‘mama Susan’. Tina appte terug dat ze precies op
dat moment bij haar op bezoek was! Mama Susan (zie ook
vorige brief) had veel pijn en het was erg nodig om voor
een second opinion naar een beter ziekenhuis te gaan i p v
het slumhospitaaltje waar ze was geweest. Wat was ze blij,
dat het voor haar geregeld en betaald zou worden!
In de slums komt vaak tyfus voor en in deze regentijd ook
veel malaria. Ze zijn erg blij met het maandelijkse bedrag
wat we kunnen sturen voor medische hulp en ook met de
extra giften in noodsituaties.

In de sloppenwijk Kibera was het feest op school toen ze
allemaal een eigen leerboek kregen voor een aantal vakken
i p v met z’n drieën met één boek te moeten doen! Dit
dankzij een mooie actie weer van de Da Costa school in
Nunspeet. De school en ook de kerk in Kibera zijn van
binnen nog verder opgeknapt, na de opening die Alice in
april mocht verrichten. Het ziet er goed uit en met een fijne
sfeer voor de kinderen om te kunnen leren.
De school in Gatina heeft al 440 leerlingen! Het staat als
een goede school bekend in de hele omgeving. We zijn blij
dat we het voedingsproject weer wat konden ophogen. Er
is nog een tekort, dus mocht dit project u aanspreken: voor
6 euro krijgt een kind een maand lang een schoolmaaltijd!
Naast de school is er een tweede watertank geplaatst en
de compound heeft inmiddels ook een goede aansluiting
op het Nairobi rioolnetwerk!

New Hope kinderen
Met de meeste kinderen gaat het gelukkig goed. Altijd een
drukke tijd op school, zo vlak voor hun vakantie in de
decembermaand. Met examens en extra testen ook voor de
overgang naar een volgende klas.
We zijn erg dankbaar dat Jane, een lief meisje en dochter
van John, voormalige straatjongen, lichamelijk wonderlijk is
opgeknapt van hersenmalaria. Een ernstige ziekte, die de
hersenen aantast en niet zelden dodelijk is. Jane is
lichamelijk weer helemaal hersteld, maar haar geheugen is
voor een groot deel weg. Alice houdt de sponsors altijd op
de hoogte als er iets ernstigs met hun kind gebeurt, zodat
we er met elkaar voor kunnen bidden. Bidden jullie mee,
dat het geheugen van Jane weer terug mag komen?
De sponsor van Gilbert (een leuke jongen van bijna 11 en
tweelingbroer van Anthony) heeft aangegeven per januari
2016 te zullen stoppen met het support voor hem. Dit is
een probleem, want hij wil natuurlijk ook graag naar school
blijven gaan. Wie wordt zijn nieuwe sponsor? ( 25,--p/mnd)

Voor de school in sloppenwijk Korogocho konden we 60
extra schoolbanken laten maken. Ze zaten met teveel
kinderen in 1 bank en vooral voor de hogere klassen was
dit een probleem, ook voor de concentratie van de
leerlingen. De bankjes worden in de slum gemaakt, zodat
dit ter plaatse ook weer werk oplevert.
Dankzij mooie giften die we steeds weer mogen ontvangen,
heeft New Hope dit alles kunnen bekostigen. Geweldig!
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Kerstgift
Dankzij enkele bijzondere giften kunnen we de New Hope
gezinnen in de sloppenwijken weer een extra kerstgift
geven, zodat ze toch de noodzakelijke levensmiddelen
kunnen kopen, nu die weer in de decembermaand enorm in
prijs zullen stijgen. Ooit zei één van de kinderen tegen Alice:
“ik kijk zo uit naar de Kerst, want dan gaan we kip eten”.
Het was begin november, toen ze dat zei! Ze moest dus nog
best een poos wachten voordat ze de kip zou eten. Normaal
kunnen ze dat niet betalen.
Verdriet
We kregen de afgelopen tijd 2 verdrietige berichten:
Pamela, een jonge moeder en vrouw van voormalig New
Hope chauffeur Julius, is een paar weken erg ziek geweest
en in het ziekenhuis gestorven. Julius blijft met vijf kinderen
achter, waarvan de jongste anderhalf is. Remguse, zijn
oudste zoontje, wordt gesponsord door een gezin in Zwolle.
Zij zijn meteen op de hoogte gebracht en hebben Julius
gezin o.a. bemoedigd met een fijne brief. Naast het verdriet
is de eerste zorg altijd om genoeg geld bij elkaar te krijgen
voor de begrafenis. New Hope heeft daar voor een deel aan
bij kunnen dragen. Bidt u mee voor dit gezin?
Ook werden we opgeschrikt door het plotseling overlijden
van Els Kluck-Bosveld , de drijvende kracht van WWZ.
We kenden Els al vele jaren. De begrafenisdienst was
indrukwekkend. Zoals velen wel weten, zijn we in 1982 o.a.
door WWZ uitgezonden en was Jan hun supervisor in
Nairobi evenals voor de Zweedse organisatie Trosgnistan.
We hebben met beide regelmatig contact en doen
sommige projecten samen. We bidden de familie en
Wereld Wijde Zending kracht en Gods zegen toe.
Bruiloft.
Verdriet en vreugde liggen vaak dicht naast elkaar:
We zijn dankbaar dat onze social worker Irene begin
augustus is getrouwd met Dickson, een fijne knul die
onlangs z’n Bijbelschool opleiding heeft afgerond. We
hopen dat hij binnenkort als pastor aan de slag kan, ook
omdat ze eind mei hun eerste kindje verwachten!

Op de Tailoring School & Shop hebben 8 studenten hun
diploma gehaald en 4 hebben al een baan! De Shop draait
ook prima. De studenten krijgen zelfs opdrachten van
klanten die dure stoffen komen brengen, met de vraag daar
bv een jurk van te maken.
De New Hope Baby Day care is tot zegen in sloppenwijk
Kawangware en stuurt ons ook regelmatig goede berichten!
Dankbaar
We willen jullie heel
hartelijk bedanken voor alle
bemoedigingen, voorbede en financiële steun die we ook
in het afgelopen jaar weer hebben ontvangen. Zonder jullie
allen kunnen wij dit mooie werk niet voortzetten!

Maranatha
We leven in een spannende en verwarrende tijd. Maar we
mogen weten, dat het niet lang meer zal duren voordat de
Heer terugkomt: Maranatha. De naam waarmee we samen
als St. New Hope, WWZ en Trosgnistan geregistreerd staan
in Kenia.
Laten we juist ook in deze tijd omzien naar de arme, de
weduwe en de wees!
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