Hoop voor de armen in de sloppenwijken van
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Net als bij ons zit Kenia ook in een tweede golf van de
pandemie en vallen er elke dag meer slachtoffers te
betreuren, waaronder ook bekende artsen en veel
zorgpersoneel.

Kerstpakketten
Ook in de nu nog duurdere decembermaand willen we
graag helpen. Zoals jullie weten, stijgen de prijzen tegen
de Kerst in Nairobi altijd enorm, wat nu helemaal een
probleem wordt.

Behalve examenklassen en sommige Universiteiten zijn
de scholen nog steeds gesloten.

Wie helpt dit keer (weer) mee met een (deel van een)
Kerstpakket van 27,50?

De pastors schreven ons dat veel gezinnen ontwricht
zijn doordat men geen werk meer heeft, veel
tienermeisjes zwanger raken en criminaliteit en geweld
toenemen. Alles door spanningen en wanhoop.
De economie ligt op zijn gat en de inflatie is enorm.
Er is gevraagd om de scholen per januari weer te
openen zodat de jongeren uit de slums weer veilig op
school kunnen zijn en hun achterstand niet nog groter
wordt.
Schoolgeld is voor velen een probleem, want waar
moeten ze dat van doen…Het is daarom zo fijn dat
sponsors dit maandelijks voor hun sponsorkind doen en
zij daar geen zorgen over hoeven te hebben!

Baby Care
Het gebouw van de Baby Day Care moest van de
inspectie zowel binnen als buiten helemaal ontsmet
worden. Dit voor de veiligheid van de kleintjes. Gelukkig
hebben we als New Hope hierin financieel kunnen
helpen.
Er komen nu dagelijks 14 kinderen, bijna de helft van
het normale aantal, omdat veel moeders geen werk
hebben of oudere zusjes, die normaal op school zijn, nu
oppassen.
Soms worden de kinderen toch gebracht, al zijn de
moeders thuis, het is er veilig en ze krijgen er eten.

Examens zijn uitgesteld en ook de meeste New Hope
jongeren hebben een achterstand opgelopen. Maar we
zijn blij dat het met hen allen goed gaat. Uit hun
berichtjes blijkt hoe bevoorrecht ze zich voelen en hoe
dankbaar ze zijn.
Actie voedselpakketten
Onlangs hebben we weer een bedrag mee kunnen
sturen voor 115 pakketten voor de armste gezinnen.
Dankzij jullie hebben we nu al 530 pakketten kunnen
uitdelen, voor een deel samen met onze partner Wereld
Wijde Zending. Dit is een enorme steun, omdat ze
hiermee vrijwel een maandlang vooruit kunnen!

Schoolmaaltijden
Zoals we al schreven, worden de schoolmaaltijden nu
ook gebruikt voor de armste gezinnen met kinderen die
thuis moeten leren. Op school worden maaltijden
gemaakt voor de klassen die wel aanwezig mogen zijn,
om zich voor te bereiden op het toelatingsexamen voor
de middelbare school. Deze maaltijden zijn heel
belangrijk voor hun concentratie.
Hartverwarmend
Er ontstaan mooie initiatieven, zelfs van kinderen die
zich betrokken voelen bij de arme mensen in de slums.
Zo heeft bv Manuel (9 jaar) uit IJsselmuiden met zijn
plusklas allerlei acties voor New Hope gehouden en
daarmee 193,50 euro opgehaald!

Ook hoorden we van een broer en zus uit Nunspeet,
dat ze ieder vier Kerst pakketten willen geven. Zo mooi
hoe dit allemaal spontaan, vanuit hun hart wordt
gedaan.
Asante sana
We bedanken alle gevers en bidders heel hartelijk,
zowel namens het bestuur in Nederland als het Nairobi
team voor alle mooie giften, die we in dit vreemde jaar
van Corona en sprinkhanenplagen weer hebben mogen
ontvangen. We hebben er velen mee kunnen helpen.
Ook met het Medisch Noodfonds.
Jullie maken het voor ons mogelijk dit mooie werk vanuit
Nederland te kunnen blijven doen.
En we danken onze Hemelse Vader, dat Hij Zijn zegen
er nog steeds aan verbindt.
Mocht iemand door Corona alleen thuis zijn met Kerst
en behoefte hebben aan een praatje, bel ons gerust:
06 1311 6973. Even samen praten, misschien ook
bidden, kan soms zo fijn zijn.
We wensen jullie allen
een gezond en Gezegend Kerstfeest.
En al een beetje vooruitlopend op 2021:

Ze wilden het graag voor de school gebruiken van de
tweeling Elsy en Austin, die beide door het gezin van
Manuel gesponsord worden.
Diezelfde dag nog kon het geld worden meegestuurd
voor de examenklas, voor 8 kinderen die nog niet een
eenpersoons bankje met stoel hadden zoals op de foto
hieronder. Nu hebben ze allemaal een eigen bankje en
kunnen ze zich veel beter concentreren.
Ze zijn er super blij mee!
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