
 

 

Hoop voor de armen   in de sloppenwijken                   

van Nairobi  Kenia 

Juni 2014, Nieuwsbrief 29 

Lieve vrienden van New Hope 

Terwijl we dit schrijven is het 28 graden Celsius, maar 

in Nairobi is de winter al begonnen.  Dan kan het daar 

best koud zijn, ook omdat Nairobi op bijna  1800 m 

hoogte ligt. Het is dan ‘s nachts  soms maar 10 graden. 

Vooral in de slums zijn er  dan veel (kinderen) ziek. 

 

Het medisch noodfonds  

Dit medische fonds biedt dan ook geweldig uitkomst! 

We zijn heel  dankbaar voor een aantal nieuwe 

sponsors.  Toch zouden we er nog graag enkele bij 

hebben  van bv € 10 p/mnd. Van harte aanbevolen. 

 

 
 

Sloppenwijk Gatina 

Dankzij bijzondere giften konden we het hele bedrag 

overmaken voor een bijgebouw,  wat nog nodig was 

o.a. voor de klassen 7 en 8. Op de bovenverdieping is 

een  keuken voor de schoolmaaltijden,  een kantoor 

en ook een ruimte voor de bewaker van het  terrein. 

 

De nieuwe watertank 

 
 

 

 
Het  terrein in Gatina slum is nu optimaal benut:  

toiletten, watertank en  school  linksachter de muur; 

achter overdwars de mooie stenen kerk;  en rechts 

vooraan  het nieuwe bijgebouw.  

 

 “We zijn God dankbaar, dat we in korte tijd een 

school, een kerk, en nu ook dit gebouw neer konden 

zetten, zodat onze kinderen de hele Primary  School 

kunnen doorlopen,  dankzij sponsors van New Hope. 

Moge de Almachtige God hen daarvoor zegenen!”  

Pastor Francis Lukale 

 

We hopen de komende tijd nog te kunnen helpen met 

een aansluiting op het Nairobi waterleidingnet, zodat 

er ook water is als de regentank leeg is. Kosten: 1150,-  

 

 
 

Voedingsproject                                                                                                                                                                         

We zijn heel dankbaar dat er zo gereageerd is op de 

oproep voor dit project. Samen met partner WWZ  

komen we nu een heel eind om de kinderen elke dag 

een goede maaltijd te geven, vaak de enige per dag! 

 

 



 

 

Nairobi slums   3/6/2014 

Mijn naam is Margaret Mumbi.  Ik hoop dat het jullie 

allen goed gaat. Graag wil ik jullie laten weten hoe 

het micro project mij enorm geholpen heeft. 

Via het New Hope kantoor kreeg ik een lening om 

een bedrijfje te beginnen. Inmiddels heb ik de lening  

volledig terug betaald!  Ik kreeg een tweede lening 

om m’n groente & fruit stalletje uit te breiden.  Ik  

verzeker jullie dat het goed gaat met mijn bedrijfje.  

Ik hou van mijn werk en  Ik kan mijn gezin nu goed 

onderhouden!  Mijn kinderen kunnen nu naar school. 

Ik ben God zó dankbaar!  Het is mijn gebed dat ik 

deze tweede lening ook snel terug kan betalen. 

Moge God u zegenen voor alle hulp via New Hope!                                                                                        

Yours  faithfully, 

Margaret                                                                                                                                                                                         

 

Eén van de velen, die geholpen zijn  een bedrijfje te  

starten om in eigen onderhoud te kunnen voorzien. 

 

Carin en Peter naar Kenia 

Het was heel bijzonder voor Carin ( oudste dochter 

van Jan & Alice) om met haar man Peter in Kenia te 

zijn, het land waar een deel van haar jeugd ligt. Ze 

maakten een reis voor Compassion en hebben ook   

New Hope projecten bezocht. Het was een verrassing  

dat Curt Johansson uit Zweden (zie website) er  ook 

was! Veel herinneringen werden opgehaald. Het was 

een bijzondere tijd, samen met het New Hope team. 

 

Carin en Peter hebben ook veel knuffels mee kunnen 

nemen voor de nieuwe  Baby Day Care, een project 

wat net van start was gegaan in het oude container 

gebouw in Kawangware.  

De knuffels kwamen voornamelijk uit VEG Nunspeet.  

Later is er nog een koffer vol speelgoed uit Apeldoorn 

naar toe gegaan. Al deze betrokkenheid is zo leuk! 

 

 

 

Iuhoma Baby Day Care 

De baby care komt voort uit een groep van 30 

gemotiveerde vrouwen, die een ‘Self Help Group’ zijn 

begonnen en elkaar op een geweldige wijze steunen. 

De naam van deze groep is ‘Ihuoma’ (Zegen). 

De Baby Care wordt door een aantal van deze 

vrouwen gerund, ook Irene, onze sociaal werker in 

deze slum. 

 

We hebben geld kunnen sturen om het oude gebouw 

op te knappen en in te richten voor baby’s  + peuters: 

bedjes, kinderstoelen, alles wat nodig is, ook  om  aan 

bepaalde voorwaarden van de overheid te voldoen. 

Het is al in de jaren 80 gebouwd, toen Jan en Alice er 

met hun gezin woonden. Het diende toen als 

kleuterschool,  kerk, medische post en later ook als 

kleermakers opleiding. Het staat er dus nog steeds,  

nu midden tussen grote stenen gebouwen: een  

Kleuterschool, grote Basisschool en een prachtige 

Kerk. Men noemt het de  ‘Mother Building’ omdat 

alles hier vanuit dit gebouwtje  is begonnen. 

 

New Hope kinderen / jongeren                                                                                                                                                                       

Met de kinderen gaat het goed. Ze doen erg hun best 

op de scholen en vervolgopleidingen.  Helaas hebben 

zij ook regelmatig last van bv malaria, wat in deze tijd 

veel voor komt naast veel hoesten of soms zelfs tyfus. 

Ze krijgen dan van de sociaal werkers medicijnen. 

Vooral in deze periode zouden we  graag nog meer 

support  voor de medische hulp willen sturen. 

Projectbezoek 

DV eind augustus hoopt Jan naar Nairobi te gaan. 

In de volgende nieuwsbrief een verslag daarover! 

 

Namens New Hope NL en het Nairobi Team: 

 

Hartelijk dank voor alle gebeden en gaven. 

Een fijne zomer toegewenst! 

 

Zegen en groet, 

   

Jan & Alice Leegstra  
 

E:  janenalice@kpnplanet.nl               
T:   0341 - 25 32 82 

Stichting New Hope Nunspeet 
BIC: ABNANL2A  IBAN: NL58 ABNA 05367 60365   

Meer info op      www.newhope-nairobi.nl 
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