Hoop voor de armen in de sloppenwijken
van Nairobi Kenia
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Lieve New Hope vrienden
Het klimaat is wereldwijd aan het veranderen. We
hebben hier in het voorjaar veel regen gehad, maar in
Kenia was het nog veel erger. Het regenseizoen is
normaal een zegen voor het land, maar het regende
zó extreem, met alle gevolgen van dien, vooral voor de
sloppenwijken.
Muskietennetten
Er waren daardoor de afgelopen maanden veel
malaria- en tyfus patiënten. Dankzij het medisch
noodfonds konden weer velen worden geholpen.
Wát een verrassing, dat dankzij een bijzondere gift alle
kinderen + het Nairobi team verblijd konden worden
met muskietennetten! (zoals Jafeth hieronder laat zien)

Verkiezingen
We zijn heel erg dankbaar, dat de verkiezingen in
Kenia dit keer rustig zijn verlopen.
Hartelijk dank voor jullie voorbede. Uhuru Kenyatta,
kleinzoon van de eerste president is met een krappe
meerderheid verkozen tot nieuwe president van Kenia
(zie website)
Hij moet zich binnenkort nog wel verantwoorden voor
het ICC Tribunaal, omdat ook hij wordt verdacht van
medeplichtigheid aan het geweld tijdens de vorige
verkiezingen. Op de website meer informatie hierover.
Willen jullie blijven bidden voor Kenia en de regering?
Geslaagd!
Vrijwel alle New Hope kids zijn overgegaan naar een
volgende klas. Zes leerlingen hebben hun diploma
behaald voor de Primary School en 5 tieners zijn
geslaagd voor de Secondary School: Wat een feest!!
Zij hebben heel lang op de uitslag moeten wachten en
in spanning gezeten, omdat er veelvuldig is gestaakt
door de leraren van staatsscholen in Kenia. Op dit
moment zijn ze weer aan het staken voor meer salaris.

Clarence volgt nu een pre-universitaire opleiding
Media & Kunst. Zo mooi: hij blonk al uit in tekenen
toen hij nog maar een heel klein jongetje was! Ook is
hij actief als gitarist in een gospel band van de kerk.
Faith volgt een Apothekers opleiding.
Calvin heeft gekozen voor een opleiding Techniek;
Timothy doet ook een technische opleiding, in de
hoop aansluitend naar de Universiteit te kunnen gaan.
Jeremiah is ingeschreven op de Nairobi University en
Is begonnen met een studie IT/ Accountant.
George is geen type om nog langer in de
schoolbanken te zitten: hij wil graag automonteur
worden net als Fred, die inmiddels aan de slag is met
een gevulde gereedschapskist. Fred kan nu zelf de
kost verdienen, zodat zijn oma niet meer voor hem
hoeft te zorgen.
Prachtige resultaten, mede dankzij jarenlang support
van trouwe sponsors!

Philip (weesjongen, al jaren zonde familie) krijgt
steeds meer ervaring als monteur/ chauffeur. Dit geeft
hem veel zelfvertrouwen. Vol bewondering kijken deze
twee kleintjes naar hem op!

Bouwproject sloppenwijk Gatina
Het gaat goed met de bouw van de kerk en de school.
Er is nog een klein bedrag voor de school nodig. De
toiletten zijn inmiddels klaar. Voor de veiligheid is het
nodig dat er ook een omheining komt. We hopen dat
er de komende maanden voldoende giften binnen
zullen komen voor de laatste dingen. De gemeente is
actief met fundraising voor hun kerk, die ze
grotendeels zelf proberen te bekostigen. (deze foto
van de school is alweer van een poosje geleden).

Oma Sosho
Met oma Sosho gaat het gelukkig aardig goed. In de
vorige nieuwsbrief (zie website) staat het trieste
verhaal van de moord op haar kleinzoon Lawrence, die
net een eigen kledingzaakje runde in de sloppenwijk
Korogocho. New Hope blijft nauw betrokken bij oma
Sosho. Dat bemoedigt haar erg!

Naaiopleiding in sloppenwijk Korogocho
De nieuwe opleiding loopt goed en is selfsupporting.
De gemotiveerde cursisten betalen een klein bedrag
voor de opleiding, teacher, materialen en onderhoud
van de naaimachines. Als men het diploma heeft
behaald is er de mogelijkheid een microkrediet te
krijgen om een eigen bedrijfje te starten.

Projectbezoek
DV 28 oktober vertrekt Alice met een kleine groep naar
Kenia. Ze ziet er naar uit om alle kinderen en het
Nairobi Team weer te ontmoeten en samen met de
groep de projecten te bezoeken. Het zal voor hen een
bijzondere ervaring worden. Waarschijnlijk zullen ze
ook de officiële opening van de nieuwe school in
Gatina meemaken. Alice zal daarna nog wat langer
blijven om te vergaderen met het New Hope team.
Dank voor alle gebeden en gaven!
Zegen en groet, namens bestuur en Nairobi Team:

Jan & Alice Leegstra
Microbedrijfjes
e
De meeste microbedrijfjes lopen goed. De 1 groepen
hebben vrijwel hun hele lening terugbetaald. Dit is erg
belangrijk voor hen, ook voor hun zelfvertrouwen.
Voor sommigen is het wat moeilijker om voldoende
inkomsten te krijgen en daarnaast ook nog elke maand
hun lening gedeeltelijk te kunnen afbetalen. We
proberen hen zoveel mogelijk aan hun verplichtingen
te laten voldoen, maar hebben uiteraard geduld als het
soms niet helemaal lukt.
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