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Lieve vrienden van New Hope,
Het is weer de hoogste tijd om jullie te informeren
over de activiteiten in de sloppenwijken van Nairobi.

Edwin
Soms waren we erg ontroerd, zoals bij Edwin, die helaas
volledig blind is geworden,ondanks de medische hulp die
we via New Hope hebben kunnen bieden in een Oog
Hospitaal vlak buiten Nairobi. Gelukkig doet Edwin het
goed op de Blindenschool, waar hij nu, net als zijn broer
het brailleschrift leert.
Nog steeds vermist
Regina, het vermiste meisje, is nog steeds niet terug.
In ‘the Standard’, de grootste krant van Kenia, heeft een
paginagroot artikel gestaan over de vermissing van
Regina, met een foto van haar en een oproep om te
reageren, mocht men haar gezien hebben.
Totnutoe geen resultaat… Haar ouders zijn wanhopig.
AIM / Redt een Kind
We hebben contact gelegd met Africa Inland Mission, de
zendingsorganisatie waarvoor onze dochter Froukje
jaren geleden in Uganda heeft gewerkt.
In Nairobi werkt AIM samen met Redt een Kind.

Werkbezoek
Eind november hebben Alice en bestuurslid Gert van
Dorsten de projecten in 3 sloppenwijken bezocht.
Politiek gezien was het redelijk rustig in Kenia, maar de
gevolgen van de onlusten na de verkiezingen waren nog
heel duidelijk merkbaar.
Ook dit keer konden we niet zonder politiebewaking de
slums in; ze verwachten dat dit voorlopig wel zo zal
blijven. Jammer, want met het geld dat daarvoor betaald
moet worden, zouden we andere dingen kunnen doen.
Maar we mogen ons leven natuurlijk niet onverantwoord
in de waagschaal leggen.

Ze hebben een groot huis, waar weesjongens in groepjes
wonen met voor elke groep een soort “moeder”.
Die begeleidt hen zowel bij hun studie, alsook bij het
opgroeien en volwassen worden.
Zo hebben we voor Philip, die geen ouders meer heeft
of familie die voor hem kan zorgen, een plekje in dit huis
weten te krijgen.Ook volgt hij een studie voor accountant.
Philip (zie foto) is hier ontzettend blij mee!

Veel voedselprijzen zijn twee keer zo duur geworden:
een pak maïsmeel van 60 cent kost nu 1,20 terwijl een
moeder met 4 kinderen elke dag een pak nodig heeft
om er ugali van te maken, een soort maïspap, het
hoofdvoedsel van de armen.
Als je maandinkomen (zonder hulp van buitenaf) slechts
10 euro is, waar alles van betaald moet worden, is dat
een heel groot probleem. Daarbij komt nog dat door de
extreme droogte van de afgelopen periode veel maïs
verloren is gegaan.
Alle New Hope kinderen met hun moeders hebben we
weer gesproken tijdens ons werkbezoek aan de slums.
De verhalen waren vaak schrijnend, bv van de kids
uit gezinnen waarvan de vader is vermoord tijdens het
geweld. Nu staan de vaak jonge moeders er helemaal
alleen voor omdat hun man de kost verdiende.
We zijn enorm blij met nieuwe sponsors, die nu kinderen
uit deze getroffen gezinnen ondersteunen.
Er zijn nog 3 sponsors nodig, dan hebben we voor
elk
gezinnetje een sponsor!

Wij zijn erg blij met deze nieuwe partners, omdat ze de
banden met familie ondersteunen en bekijken hoe ook zij
geholpen kunnen worden; in Kenia ben je zonder familie
niemand. Familie is in deze cultuur heel erg belangrijk.
Noodfonds
Jullie begrijpen hoe belangrijk ook dit fonds is, zeker nu.
Wij hebben verschillende gezinnen kunnen helpen tijdens
ons werkbezoek met noodhulp.

In Memoriam
Ons bereikte het droeve bericht, dat onze broeder
Pastor Patroba Mukabana is overleden.
De combinatie van Tyfus en een longontsteking
is hem in vrij korte tijd fataal geworden.
Hoewel hij de laatste tijd niet meer als supervisor voor
New Hope werkte, was het voor ons een hele schok!
Toen wij als gezin in de jaren ‘80 naar Nairobi gingen
om het werk in de sloppenwijken op te starten, was het
pastor Patroba, waar we vanaf het eerste uur mee
samenwerkten. Jan heeft hem getraind om de leiding
over de projecten destijds verantwoord over te nemen.
Sinds het Team in Nairobi de leiding weer van hem
overnam, bleven we altijd een goede band houden.
We hebben kunnen helpen met financiën voor zijn
begrafenis. Hiervoor is hij met de New Hope auto naar
zijn thuisgebied vervoerd.
We bewaren kostbare herinneringen en wensen Mary
en de kinderen Gods troostrijke zegen toe.
Medische hulp
We waren erg dankbaar voor de ontmoeting met dokter
Ken Jones Een arts uit Canada, die al vele jaren in Kenia
werkt en woont. Hij logeerde in hetzelfde gasthuis van de
Anglicaanse kerk van Kenia als wij, en gaat zondags ook
voor als ACK-bishop.
Hij bood aan op 6 scholen in de verschillende
krottenwijken de kinderen gratis te onderzoeken, en zei
via zijn contacten héél voordelig een grote hoeveelheid
medicijnen voor New Hope te kunnen kopen.
Wij vertrouwden hem en hebben te goeder trouw
het benodigde geld op zijn rekening overgemaakt.
Tijdens ons bezoek is hij op één school geweest, daarna
is hij vertrokken en heeft totnutoe niets meer van zich
laten horen… Ook dat maak je dus mee!
Jullie begrijpen de teleurstelling en frustratie van ons
en natuurlijk ook van het Nairobi New Hope Team.
We proberen nog steeds via het ACKguesthouse, waar
ze hem kennen contact met hem te leggen.
We kunnen niet begrijpen dat een arts (en zelfs ook
voorganger) zoiets kan doen.

Uitbreiding van de scholen
De slumscholen willen graag uitbreiden, zoals deze
Gatina-school. Door speciale giften was het al mogelijk
bankjes, tafels, schoolborden etc. aan te schaffen. Wat
zijn ze hier blij mee! De Kibera school heeft ook 2 extra
lokalen nodig. Het is geweldig dat de scholen goed
bekend staan in de sloppenwijken. Men laat hun kind
graag naar deze christelijke scholen gaan!
We zijn dankbaar voor:
 relatieve rust in Kenia na alle onlusten
 nieuwe sponsors
 bescherming tijdens werkbezoeken
Graag voorbede voor:
 gezin van Br Patroba
 New HopeTeam in Nairobi slums
 Regina en haar ouders
 het blinde jongetje Edwin
 de 6 microbedrijfjes
mede namens het bestuur van New Hope:
Dank voor jullie gebed en gaven!
Jan & Alice Leegstra

Winter, vlak onder de evenaar
In Kenia staat nu ‘de winter’ voor de deur. Dat betekent
extra veel zieke mensen in de sloppenwijken, omdat
Nairobi op 1800 meter hoogte ligt en het vooral ‘s nachts
erg koud wordt. Wij proberen dan wat extra geld te sturen
voor medische hulp. Als u hier een steentje aan bij wilt
dragen, zijn we u heel dankbaar!
Microkrediet
De 6 meisjes, die hiermee zijn begonnen, doen het erg
goed. Ze zijn enorm gemotiveerd om hun lening terug te
betalen en zijn hier ook veel eerder mee begonnen dan
eigenlijk hoefde!
Vooral in het begin liep het erg goed, maar naast de
gevolgen van de onlusten vorig jaar is ook in Kenia de
kredietcrisis merkbaar. Het zal daardoor de komende tijd
waarschijnlijk wat moeilijker gaan.
In overleg met het Team in Nairobi bekijken we daarom,
wanneer we met een nieuwe groep beginnen, die een
eigen bedrijfje zal starten.

STG New Hope Nunspeet (erkende ANBI instelling)
Banknummer 5367 60 365 (mvv het Kenia Project)

 kind & gezinshulp
 medisch noodfonds
 onderwijs, vaktraining, microkrediet
 terreinwagen (brandstof, onderhoud etc)
 ondersteuning past-/sociale werkers
e-mail adres: newhope@kpnplanet.nl
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