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Lieve New Hope vrienden
Terwijl bij ons de zomer voor de deur staat, is in Nairobi het
natte en koude en seizoen weer begonnen.
Projectbezoek
Alice is eind maart weer naar de sloppenwijken van Nairobi
geweest om te vergaderingen met het New Hope Team en
alle projecten weer te bezoeken. Dit keer met een groep
uit VEZ Zwolle en VEG Nunspeet. Tijdens de “huis-”
bezoeken kom je dan altijd weer schrijnende situaties
tegen, zoals gebrek aan matrassen, dekens en
muskietennetten. Een zegen om dan ter plekke meteen
hulp te kunnen bieden.
Het was voor de groep een hele ervaring om alles mee te
maken: “Je maakt je een voorstelling, maar als je er zelf
bent is het totaal anders” zei iedereen. Bijzonder vonden
ze de blijdschap die ze zagen en het vertrouwen in God,
zelfs in die moeilijke omstandigheden. Het is natuurlijk
confronterend om voor het eerst te zien hoe men leeft in
de sloppenwijk. Kleine krotjes zonder enige privé; 1 kleine
ruimte voor een heel gezin. Toen Alice bv bij mama Grace
vroeg of ze misschien de radio even zachter kon zetten
omdat ze graag voor haar wilde bidden zei ze: dat gaat niet,
want dat is de radio van de buren…Het klonk zó hard, alsof
hij vlak naast je stond: de tussenmuur was kapot en deels
afgebroken. Van haar sponsor kreeg ze een gift om het te
laten maken: wat was ze blij!
Voetwassing
Een paar weken voor vertrek, tijdens een kerkdienst in
Nunspeet ging het over de voetwassing. De Heer sprak
toen tot Alice om in navolging van Hem, in Korogochoslum mama Susan de voeten te gaan wassen. Zij heeft aids
en zat onder de zweren. Het werd een bijzonder moment,
waarna ook voor haar is gebeden, samen met haar pastor
William. De liefde van Jezus voor haar werd ook op deze
wijze zichtbaar, toen Alice haar vertelde hoe God gesproken
had om dit te gaan doen.
Fredrick krijgt bezoek van zijn sponsor
Joke van Maastricht vertelt in zijn huisje:
“Toen New Hope in 2009 een sponsor zocht voor een
jongetje van wie de moeder pas bij de bevalling was
gestorven, evenals zijn baby zusje, moest ik wel reageren.
Omdat mijn man en ik in datzelfde jaar onze zoon aan
kanker hadden verloren. Zo kreeg Frederick via ons weer
een beetje ’n mama en wij weer een beetje een zoon terug”
Een ontroerend moment. Geweldig dat ze elkaar nu konden
ontmoeten, samen met de papa van Fredrick.
(zie foto)

Joke en Attje Schoemaker uit Zwolle hebben allerlei acties
gehouden om geld in te zamelen voor New Hope. Zo
konden ze ook de Papa van Fredrick o.a. dekens en een
matras geven.
Jo en Geert Tuinstra hebben 2 van hun sponsorkinderen
ontmoet. Millicent moest huilen van blijdschap: ze had hier
al zolang naar uitgekeken! Wat een mooie ontmoetingen.
Alice heeft ook alle New Hope kinderen weer apart
gesproken. Dat is altijd intensief, maar ook mooi om hun
verhalen te horen en dat van hun moeders-/verzorgers. In
speciale situaties wordt dit dan weer doorgegeven aan hun
sponsors. Er wordt ook altijd voor hen gebeden.
New Hope Baby care
Het gaat heel goed met de Baby care!
Twee leidsters werken nu tegen een kleine vergoeding en
elke dag is er ook nog een vrijwilligster. Alle kinderen
krijgen elke dag een warme maaltijd. Er zijn nu 22 kleintjes
en ze kunnen nog doorgroeien tot 30. Door de acties van
Joke en Attje konden we o.a. geld sturen voor nog eens 6
nieuwe bedjes, met alles wat er bij hoort!
Schoolvoedingsproject
Een verslag van Hennie en Jolanda, die ook mee waren:
“Deze reis verandert je leven en vergeet je nooit meer! Alles
wat je thuis nu meemaakt kan je veel beter relativeren.
Wat hebben we mooie mensen ontmoet. Wat zijn ze
moedig en hartelijk. Maar wat een schrijnende situaties
ook! Zo gaan bv de kinderen vaak met een lege maag naar
school, omdat er gewoon geen geld is om ze een ontbijt te
geven.
Wat is het voedingsproject dan ook fantastisch. Voor 6 euro
een maand lang elke schooldag een goede maaltijd voor
een kind. Wat een feest om te zien! Zelf gaan we ieder ook
twee kinderen daarmee helpen. Thuis hebben we twee
kinderen en in Nairobi twee kinderen te eten geven”
(vervolg pagina 2)

Beide hebben ook een ontroerend verslag in de gemeente
VEG Nunspeet gegeven.
Medisch Noodfonds
Deze maand hebben we 43 gezinnen kunnen helpen met
dekens en ook netten tegen malaria. Volgende keer hopen
we ook een matras te geven. Deze matrassen kosten € 40
p/stuk en gaan een jaar of 6 mee. Er liggen meestal 2
personen op. In deze koude maanden in Nairobi verhogen
we ook het maandelijks medische hulp support, omdat er
dan veel meer zieken zijn. De groep heeft gezien hoe
belangrijk dit fonds ook is.
School & Kerk bouw
In Kibera, de grootste sloppenwijk van Afrika, mocht Alice
de vernieuwde school en kerk openen van Pastor Cleophas.
Wat een feest! Dit gaat natuurlijk met veel zingen en
dansen gepaard. En allerlei voordrachtjes van de kinderen.
Bovenop de verbouwde school/kerk zijn 4 ruime klassen en
een kantoortje gebouwd. Ook beneden is het veel ruimer
gemaakt. We hopen het in de toekomst nog verder uit
te kunnen breiden met het stuk grond ernaast, zodat er
meer speelruimte komt. En voor de kerkgangers meer
ruimte. Er is nu alleen maar een smal pad naast een open
riolering. Op deze school zitten ook moslimkinderen, aan
wie verteld wordt over Gods liefde voor hen!

Na de opening hebben we in één van de lokalen geluncht
met de kerkleiding, leerkrachten en het NH team. Deze
feestdag was een mooi afscheid voor de groep, die ’s
avonds weer terugvloog naar Nederland.
Da Costa school in Nunspeet spaart met zendingsgeld
nieuwe schoolboeken voor deze kinderen in Kibera.
Een mooi initiatief, waar ze erg blij mee zijn!
Ook voor de andere school in Kibera (Siranga) is het nodig
om uit te breiden. Bij het allereerste kerkje (1982) midden
in deze slum. Prachtige projecten. We hopen ook hier in
de toekomst te kunnen helpen uitbreiden. Ze hebben al
een mooi stuk grond wat het een stuk gemakkelijker maakt.
Op de site staat een kort filmpje van het projectbezoek.

Gatina Kerk & School
In deze sloppenwijk hebben we zondags een geweldig
mooie kerkdienst gehad. Wat een belevenis voor de groep.
Na de dienst hebben we met de kerkleiders geluncht. Ieder
vertelde wat hun taak was. Ze willen graag een regentank,
zodat ze geld kunnen uitsparen van de waterleiding. Dit
water kan goed gebruikt worden voor handen wassen etc.
Jan heeft hier in september nog een aantal klassen, keuken
en kantoortje geopend. Het is een heel mooi complex
geworden en ze zijn dan ook enorm dankbaar.
Vergaderingen
Toen de groep weer naar huis was, is Alice nog gebleven
voor de verschillende vergaderingen met het Nairobi Team.
Zo heeft ze met de sociaal werkers Tina en Irene besproken
hoe belangrijk een Boarding School is voor de meisjes die
beginnen met vervolg onderwijs. In de slums komen vaak
verkrachtingen voor en daar zijn ze veel veiliger. Ze krijgen
daar ook een goede opvoeding. Ze willen dit zelf ook graag.
Verschillende New Hope meisjes zitten al op een Boarding
School. Maar dit is wel duurder en eigenlijk zou hiervoor
maandelijks een extra bijdrage van €15 nodig zijn. We gaan
bekijken of en hoe dit mogelijk gemaakt kan worden.
Kenia in Shock
Tijdens die dag gebeurde het vreselijke drama in Garissa op
de universiteit: bijna 150 (christen-) studenten vermoord.
Heel Kenia was in shock. Pastor Cleophas kreeg een sms’je
van z’n nichtje Harriët of hij voor hen wilde bidden want ze
werden aangevallen! Later bleek ook Harriët bij de 148
dodelijke slachtoffers te zijn… Tijdens de teamvergadering
hebben we samen gebeden en gehuild. Het was Goede
Vrijdag. We hebben de vergadering afgesloten met het
Heilig Avondmaal. Dat was heel bijzonder. Na elkaar met
een hug Gods zegen te hebben toegewenst hebben we
afscheid genomen van elkaar.
Mede namens ons Bestuur:

Hartelijk dank voor alle ondersteuning en gebed.
Hele goede zomer, Mungu a Bariki (Gods zegen)!
Jan en Alice Leegstra
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