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Nairobi slums                                                                                                                                                                        

2012 is al weer voor de helft voorbij en is voor velen 

onzeker door de economische crisis.    Ondertussen 

leeft in Kenia meer dan de helft van de bevolking  in 

grote armoede en woont bijna 80% van de armen in 

sloppenwijken. 

 

Sloppenwijk Gatina                                                                                            

Het is al jaren een droom van pastor Lukale en zijn 

gemeente in Gatina om een kerk en schoolgebouw te 

hebben op een eigen stuk grond. Hij is voorganger van 

de bloeiende Maranatha Church in deze wijk. Juf Jane, 

zijn vrouw,  is door de weeks schoolleider van zo’n 200 

kinderen die hier christelijk onderwijs krijgen. Er staan 

nog veel kinderen op de wachtlijst, door gebrek aan 

ruimte. 

 

    

 
 

Dankzij een diaconale actie op Micha Zondag van de 

VEZ kon een geschikt stuk grond worden gekocht aan 

de rand van deze sloppenwijk. Op de website kunt u 

hier meer over lezen. Er is gekozen voor een stevig 

fundament, zodat dit later niet nog eens hoeft te 

gebeuren als er  een stenen school van 2 verdiepingen 

op komt te staan.Dat is nu financieel nog niet mogelijk. 

Er zal voorlopig een eenvoudig gebouw geplaatst 

worden. Op de foto helpen gemeenteleden mee bij het 

leggen van een goede fundering.   

 

De gemeenteraad van Nairobi heeft een weg door 

Gatina gepland, dus moest naar een hoger gelegen 

stuk  grond worden uitgeweken: een prachtige plek, 

maar vanwege de helling waar nu op gebouwd moet 

worden zijn er helaas wel extra kosten. 

 

 

 

Het Gatina bouwfonds blijft dus nog open en er zijn al 

weer een paar mooie giften binnengekomen ! 

                                                                                     

 

Matrassen en dekens 

Door de hoge ligging van de sloppenwijken in Nairobi 

is het er de komende maanden ’s nachts erg koud.  

Door verschillende acties, zoals een kerstmarkt in 

Friesland is er een prachtig  bedrag opgehaald om 

matrassen en dekens te kunnen verstrekken in de 

verschillende sloppenwijken. 

De verbaasde reacties van de  kinderen, moeders en 

oma’s  waren  ontroerend, zó opgewonden waren ze: 

“Hun woorden schoten  gewoon tekort van blijdschap” 

aldus sociaal werker Irene. Ze slapen  vaak met z’n 

drieën op 1 oude matras en onder 1 deken. 

 

Later  vertelden de  kinderen hoe  heerlijk  warm ze 

hadden geslapen en zelfs waren vergeten op tijd naar 

school te gaan! Met de muskietennetten die ze vorig 

jaar hebben gekregen kunnen ze nu  ‘de winter’ aan!  

 

 
 



 

Eigen bedrijfje 

Inmiddels heeft het New Hope Microkrediet project  al 

25  kansarme jongeren uit de sloppenwijken  aan een 

eigen bedrijfje kunnen helpen. Van de winst wordt 

maandelijks een deel  terugbetaald, bijgehouden door 

de boekhouder van het Nairobi New Hope Team. 

Hiervan krijgen we ieder  kwartaal een gedetailleerd 

overzicht. Sommigen hebben hun  lening al helemaal 

afbetaald. Andere jongeren konden hier weer mee 

geholpen worden bij het opstarten van een bedrijfje. 

 

Kleermakersopleiding 

In de wijk Korogocho is de nieuwe  kleermakers- 

opleiding van start gegaan. Er zijn 10 naaimachines 

gekocht en er zijn evenzoveel enthousiaste studenten.  

 
 

New Hope kids 

Het gaat goed met de kinderen. Enkele ouderen onder 

hen staan dus al op eigen benen, vanwege een goede 

afgeronde opleiding of met een eigen microbedrijfje. 

 

Zo runnen Evelyne en Florence tegenwoordig een 

eigen bedrijfje en krijgt Gerald een opleiding bij de 

landmacht om daar verder te studeren.  

 

Shelmith is afgestudeerd aan de Sociale Academie   

en Philip heeft na zijn opleiding op de Technical 

College nog een rijbewijs kunnen halen, wat hij nodig 

heeft voor zijn werk in de auto branche. Prachtige  

resultaten, dankzij jarenlang trouwe sponsoring!   

Ze zijn allemaal enorm dankbaar en hebben dat 

opnieuw in een brief aan hun sponsors laten weten.  

 

Medisch noodfonds 

Zoals elk jaar tijdens het koude seizoen in Nairobi, 

sturen we extra geld voor medische hulp. We zijn blij 

dat dit ook nu weer mogelijk is! 

 

Verkiezingen 

Net als in Nederland zullen ook in Kenia binnenkort 

weer verkiezingen worden gehouden.  

 

 

 

 

Zoals bekend zijn de verkiezingen 4 jaar geleden 

uitgelopen op een stammenstrijd, met heel veel 

slachtoffers  en  nog meer vluchtelingen. 

  

 
 

Bidt u mee, dat de komende verkiezingen  niet weer 

met geweld gepaard zullen gaan, maar rustig  zullen 

verlopen en dat de juiste mensen gekozen worden? 

 

Namens het New Hope team in Nairobi 

en het New Hope bestuur in Nederland: 

 

heel hartelijk dank 

en een goede zomer, thuis of op reis! 

 

Jan en Alice Leegstra   
newhope@kpnplanet.nl  
 
(0341) 25 32 82 
 
 

  giften: 5367 60365 NewHope Nunspeet 

 

Zie voor meer nieuws:  

www.newhope-nairobi.nl 
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