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Pinksteren                                                                                                                                                                        
Het is weer Pinksteren. Een mooi moment om  nieuws 
vanuit de sloppen van Nairobi bij jullie te brengen. De 
zendingsopdracht geldt immers voor ons allemaal. We 
zijn daarom blij met alle betrokkenheid in de afgelopen 
periode, door middel van voorbede en giften!                                                                                      

Projectbezoek                                                                                                                                                                                                 
In april zijn Alice en ons bestuurslid Rinus (New Hope 
boekhouder) naar Nairobi geweest. Het was een erg 
intensieve, maar goede tijd. Voor Rinus was het de 
eerste keer, dus in het begin best pittig. Maar hij vond 
het heel goed om meegemaakt te hebben en weet nu 
nóg beter waar hij zijn vrijwilligerswerk voor doet! 
Zoals gewoonlijk is er veel vergaderd, hebben ze een 
microbedrijfje bezocht en natuurlijk ook alle New Hope 
kinderen in de drie krottenwijken. Een kerkdienst 
midden  in Kibera, de grootste sloppenwijk, was voor 
Rinus ook een bijzondere ervaring. Hij werd natuurlijk 
net als Alice, ook naar voren geroepen om groeten uit 
Holland over te brengen en voor een kort getuigenis. 

  

Kinderhulp                                                                                           
Alle kinderen zijn weer bezocht en met de meesten 
gaat het goed. De sponsors krijgen weer een mooie 
foto bij deze brief en persoonlijke informatie, als daar 
aanleiding voor is. Zoals bij Fredrick, waarvoor we een 
sponsor vroegen in onze laatste nieuwsbrief. Gelukkig 
was dat snel rond, maar wat is zijn situatie schrijnend! 
Moeder pas gestorven tijdens de bevalling, evenals de 
baby; en we hoorden nu pas, dat Fredrick zelf ook HIV 
besmet is! Vader kon het niet meer aan en is aan de 
drank geraakt. Zusje van 13 zorgt voor Fredrick en nog 
een broertje. Gelukkig past juf Jane heel goed op hem, 
evenals Irene natuurlijk. Jane zorgt er ook voor dat hij 
elke dag zijn medicijnen inneemt. Wat is hulp aan hem 
en natuurlijk ook aan zijn zusje ontzettend belangrijk!  

                                       

En Fridah, die tijdens het verkiezingsgeweld beide 
ouders onthoofd zag worden. Ze praat nu sinds kort 
weer een klein beetje. Bijna 3 jaar niet gesproken, ze 
was helemaal geblokkeerd. Het is ook niet voor te 
stellen wat ze allemaal heeft mee moeten maken. 
Liefde tonen en bidden voor ze, meer kun je vaak op 
dat moment niet doen. Maar die aandacht en zorg doet 
hen juist zo goed. Daarom vinden ze het ook zo fijn 
post van hun sponsor te krijgen. Je moet het zelf ook 
best allemaal weer verwerken, dat gebeurt meestal op 
de terugweg in het vliegtuig. 

Medisch Noodfonds                                                                   
Het zijn nu weer de wintermaanden in Nairobi, de 
temperatuur kan dan ‘s nachts dalen naar zo’n 5*C.  
Kinderen krijgen dan vaak sneller bronchitis of long- 
ontsteking. We sturen deze maanden dan ook altijd  
wat extra. Van de algemene giften hebben we vorige 
maand 45 dekens en muskietennetten kunnen geven. 
Dit was erg nodig. Wat waren ze blij!      



 

Kerk&School                                                               
In de sloppenwijk Gatina hebben ze gesproken met de 
eigenaar van een stuk grond, wat de gemeente van 
voorganger Francis graag zou willen kopen  om  een 
eigen gebouw op  te zetten. Prachtig gelegen aan de 
rand van de slum en veilig voor de kinderen. De 
gemeente is al heel lang aan het sparen. Ze zijn nu 
teveel geld kwijt aan het huren van de oude  golfplaten 
kerk en een paar optrekjes, die  ook  gebruikt worden 
als school voor  de kinderen uit de wijk. Francis is 
tevens New Hope boekhouder in Nairobi. Zijn vrouw 
Jane is hoofd van de steeds maar groeiende school.                                                                                                 
We hebben de gegevens weer doorgestuurd naar de 
Wilde Ganzen en kregen bericht dat van de  € 20.000 
die al nodig  is  voor de grond,  New Hope  zélf eerst 
actie moeten voeren voor  € 13.000. Wat naar de 
Wilde Ganzen gestort moet worden. Zij proberen dan 
de overige € 7.000 binnen te krijgen door middel  van 
hun ganzenvluchten. Het is behoorlijk gecompliceerd 
dus.  De eigenaar wil nog 3 maanden wachten voor hij 
het aan anderen te koop aanbiedt. Rinus en Alice 
waren wel erg enthousiast over het stuk grond, maar 
er moet dus wel een wonder gebeuren, wil dit lukken.  

                                

Ook de kerk van pastor Cleophas is  nog steeds erg 
actief met sparen voor hun bouwfonds. In de vorige  
brief schreven we dat er nog maar € 1.000 nodig was 
voor hun kerk,  maar ze hebben nu de mogelijkheid   

gekregen in Kibera een gebouw van 2 verdiepingen 
neer te zetten op een eigen stuk grond en geschikt    
te maken voor een complete Basisschool & Kerk.     
Dit  is wel een bijzondere kans. Het totale bedrag    
wat  nog  nodig  is  voor  het  project  Laini Saba       
Church & School van pastor Cleophas:  € 6.500 

Sloppenwijk Gorokocho                                              
Zoals we al schreven in de vorige brief, wil pastor 
William graag een kleermakersopleiding starten in 
deze grote sloppenwijk. Er is al ruimte beschikbaar.                      
€ 2.500 is nog nodig voor  machines, materialen etc. 

Al met al grote projecten voor onze kleine stichting  
Toch hebben we het team in Nairobi beloofd alles 
via deze nieuwsbrief bekend te maken. 

Microkrediet                                                             
Het gaat goed met de bedrijfjes.                                  
Er zijn al 20 deelnemers, waaronder 3 New Hope kids!  
Geweldig ook voor hun sponsors, die hen al van kinds 
af aan  trouw hebben  ondersteund.  Ze  hebben  eerst 
een diploma behaald en kunnen nu  met  hun bedrijfje 
vooruit als kleine zelfstandige. Zonder de hulp van hun 
sponsor was hen dit nooit gelukt! 

Belastingdienst                                                         
Na uitgebreide controle is stichting New Hope opnieuw 
aangemerkt  als  een  erkende  ANBI  instelling.         
De inspecteur was erg positief over de werkwijze van 
New Hope. Dat was natuurlijk fijn om te horen. 

Tot slot een vraag:                                                  
Voor het optimaliseren van het adressenbestand van 
sponsors  en van hen die vrijblijvend 2 x per jaar een 
New Hope nieuwsbrief willen ontvangen: zou u (nog) 
even uw mailadres willen doorgeven? Alvast bedankt!  

 

Namens bestuur NL + Nairobi team:                     

van harte Gods Zegen,                                                
dank voor jullie gebeden en gaven!                         

Jan & Alice Leegstra                                      

(0341) 25 32 82 

e-mail: newhope@kpnplanet.nl      

                                                                                                                               

Stichting New Hope                                    
Piersonstraat 13,  8072 XA Nunspeet       

Giften s.v.p. naar 5367 60365 (ovv project) 

Meer nieuws?  www.newhope-nairobi.nl 


