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Dankbaar
Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn we, samen met
ons New Hope team in Nairobi en het bestuur in NL
enorm dankbaar voor alle voorbede en donaties.
Hierdoor konden we weer veel kansarme kinderen en
gezinnen in de diverse sloppenwijken van Nairobi
helpen op weg naar een betere toekomst. Ook is het
een zegen dat de kerkelijke gemeentes blijven groeien.

Examens
Deze New Hope Primary school in sloppenwijk Gatina
heeft nu 8 klassen en voor het eerst dit jaar hebben
daar alle leerlingen van klas 8 KCPE examen gedaan:
een toelatingsexamen voor de middelbare school. Wat
een geweldig moment voor de hele community!

Hier volgen een aantal van de projecten die we het
afgelopen jaar konden realiseren:
Schoolvoedingsprojekt
Geweldig dat we maandelijks een groter bedrag naar
Nairobi kunnen overmaken voor de school maaltijden
en voor de Baby Daycare, dankzij nieuwe sponsors.
Doordat er maandelijks € 90 meer binnenkomt kunnen
we nu al € 240 p/mnd hiervoor overmaken.
Maar meer sponsors zijn nog altijd van harte welkom,
er zijn nog vele mondjes te voeden.
Naast deze leerlingen hebben New Hope kinderen uit
andere sloppenwijken ook examen gedaan: Abigaïl het
KCPE, Millicent, Elisabeth, Sherlyne, Velma en
Caroline eindexamen van de middelbare school. Ze zijn
dankbaar voor gebed en bemoedigende post uit
Nederland van hun sponsors. Vooral in zo’n spannende
tijd vinden ze dit meeleven geweldig.

Onderhoud Kerk & School Gatina
De Kerk & School van het Gatina Centrum was toe aan
een opknapbeurt van o.a. kerkmuren en buitenmuren
van de compound. Het extra goed bepleisteren kon bij
de bouw niet gedaan worden.
Door de tropische regens dit jaar waren er al zwakke
plekken ontstaan. Het moest echt gedaan worden, ook
om de officiële registratie te krijgen voor de school,
waar 440 kinderen opzitten.
De totale kosten van de restauratie waren zo’n € 4000.
Wat geweldig dat we het merendeel konden bekostigen
door een gift van VEZ Zwolle en van een echtpaar, dat
de oude klasjes jaren terug met Alice heeft bezocht.
Ze hebben toen gezien hoe nodig het was, dat hier in
deze sloppenwijk een grotere school zou komen.
We hebben onze partner TG Mission in Zweden bereid
gevonden het resterende deel voor hun rekening te
nemen..

University
Anderen ronden de komende tijd zelfs al een hogere
opleiding af, zoals Jeremiah en Timothy: de een als
accountant, de ander bijna z’n bachelor als leerkracht.
Faith studeert Communication & Media en schrijft trots
dat ze stage loopt bij de nationale TV omroep van
Kenia. Wat een fantastisch resultaat van jongeren uit
de slums, mede dankzij hun sponsors! We hebben van
alle New Hope kinderen ook weer een briefje gekregen,
die we meesturen met een nieuwe foto.
Elektriciteit
Ook konden we de school & kerk in Kibera Line Saba
van elektriciteit voorzien. Een gift van een trouwe
sponsor maakte het mogelijk dit project aan te sluiten
op het Nairobi netwerk. Zowel de kerkzaal als de
schoollokalen hebben nu TL- buis verlichting. We
kregen meteen een heel enthousiaste brief van het
schoolhoofd en van pastor Cleophas hoe belangrijk
deze vooruitgang is, met name ook voor de
schoolkinderen. Er zitten kleine ramen in de kerk en
ook in de school en dat gaf té weinig licht door. Dit
probleem is nu gelukkig ook opgelost!
(1 van 2)

Brandblussers
Verder konden we deze beide scholen voorzien van
brandblussers; in de sloppenwijken geen overbodige
luxe: het wordt nu ook verplicht door het Ministerie van
Onderwijs omdat er vaak brand uitbreekt in de slums
met alle gevolgen van dien.

Nunspeet voor Nairobi
De CNS scholen Nunspeet hielden tijdens de opening
van het schooljaar een speciale collecte voor de New
Hope scholen in Nairobi slums. Dankzij de opbrengst
konden 120 Christian Education boeken aangeschaft
worden. Godsdienst is een verplicht vak in Kenia en
onderdeel van het examen. Op de foto een van de
klassen met hun nieuwe schoolboek ‘One in Christ’

Medisch Noodfonds
Het Medisch Noodfonds heeft dit jaar weer veel hulp
kunnen bieden. Elk kwartaal krijgen we overzichten: wie
hulp nodig had, voor welke ziekte, wat de kosten waren
etc. Ook hebben we matrassen kunnen kopen voor alle
gezinnen en soms in een noodgeval individuele hulp
geboden.

We sturen hen graag weer een extra gift van €15 voor
de decembermaand. Zoals jullie weten, gaan de prijzen
in Nairobi dan altijd erg omhoog. Vooral voor het meest
noodzakelijke eten, zoals rijst en mais.
Wie helpt mee?
Een paar vuurpijlen of oliebollen
minder en een heel gezin is enorm geholpen!
Allen die ons het afgelopen jaar hebben bemoedigd,
een project financieel ondersteund, of voor Nairobi
hebben gebeden willen we heel hartelijk bedanken.
Dit jaar is ook weer zóveel nood op ons allen
afgekomen, zoals het enorme vluchtelingenprobleem.
Maar een oud lied zegt “Al wat gedaan is uit liefde voor
Jezus, dát houdt zijn waarde en zal blijven bestaan!

CNS Nunspeet: Asante sana: dank jullie wel !
Plus Nunspeet stuurt regelmatig een gift, die in de
winkel bij elkaar wordt gespaard d.m.v. de lege
flessen automaat. Met een donatieknop kun je daar
kiezen uit 3 projecten voor kansarme kinderen,
waaronder ook New Hope-Nairobi.
Terrein-minibus
Verder hebben we dit jaar een betere terreinwagen
kunnen kopen voor de verschillende projecten in de
sloppen van Nairobi. (zie vorige brief).
Dankzij enkele grote giften eind vorig jaar konden we
e
een goed 2 hands terreinbusje aanschaffen.
Het wordt voor allerlei zaken ingezet. Ze zijn er enorm
blij mee!
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