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Droogte in Oost Afrika 

Ook in Nairobi waren de gevolgen van droogte goed te 

merken: dor en droog tot in de wijde omgeving.. Mais 

(hoofdvoedsel) is er bijna niet meer te krijgen. Het eten 

is zo duur geworden, dat het voor de mensen in de 

sloppenwijken vrijwel niet te meer te betalen is. 

Schrijnende verhalen kreeg Alice te horen, toen ze er 

kort geleden op werkbezoek was. Gelukkig is het nu 

gaan regenen. We hopen en bidden dat de oogst goed 

mag lukken!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
New Hope Baby Care               

Anna en Christien uit VEG Nunspeet waren met Alice 

mee. Ze waren onder de indruk hoe professioneel 

leidster Joyce alles aanpakt en goed voor elkaar heeft. 

Zo gebruikt ze bv de van tv bekende meetbandjes en 

zakjes met speciale voeding, die een kind het leven 

kunnen redden.    

Het was prachtig te zien hoeveel liefde en structuur  

de 25 kinderen van New Hope  Baby care krijgen.   

 

 

 

 

 

 

Grootste vuilnisbelt van Afrika  

De vuilnisbelt van Nairobi was in april  op televisie. 

Tim Hofman noemde het de hel op aarde. 

Enkele weken daarvoor was Alice er ook met onze 

New Hope pastor William en social worker Tina.  

                

(vervolg Nairobi vuilnisbelt) 

Net als Tim Hofman spraken ze er met   zwerfjongeren, 

die er nog wat eetbaars tussen uit proberen te vissen 

en spulletjes die verkoopbaar zijn 

Het was erg aangrijpend en liet weer eens zien hoe 

belangrijk onze onderwijsprojecten zijn, dé manier om 

de spiraal van armoede te doorbreken. En ook hoe 

belangrijk het voedingsproject is. 

 

We zijn dan ook dankbaar dat de New Hope kinderen 

het zo goed doen op school. Alice heeft de meeste van 

hen weer gesproken en kunnen bemoedigen. Zo ook 

Fredrick, die al geen moeder meer had en nu ook nog 

zijn vader verloor door een ongeluk. Zelf heeft Fredrick 

HIV. Het raakt je enorm, dat lieve knulletje samen met 

zijn broertje te bemoedigen en voor hen te bidden. Ze 

worden nu heel goed verzorgd in een kindertehuis 

speciaal voor HIV kinderen en elke week bezocht.   

 

New Hope School Gatina 

Naast ingrijpende momenten waren er ook weer de 

warme welkomsten in de kerken en scholen. Zoals in 

sloppenwijk Gatina, ooit begonnen met 50 kinderen in 

2 kleine lemen klasjes, nu de grootste school van de  

                                                                                    

                                                                              
slum met 502 kinderen! De kerkzaal wordt ook als 

school gebruikt, voor de kleintjes.  Dankzij alg. giften 

konden we er uitneembare wanden plaatsen, die ook 

als schoolbord kunnen worden gebruikt. 

 

Studiebeurs 

Eén van de leerlingen heeft met z’n examen zó goed 

gescoord, dat hij van een grote Bank in Nairobi een 

studiebeurs krijgt  t/m de Universiteit.  

Wát fantastisch, ook voor z’n moeder, een weduwe uit 

de slum die tomaten en uien verkoopt om nog wat 

inkomsten te vergaren. Voor de school en de 

leerkrachten is dit natuurlijk ook een geweldige 

bemoediging.                                                       (blad 2 ) 

 



 

Bijbels, boeken en schoolbanken 

Ook de andere scholen doen het erg goed. Prachtig te 

zien hoe ze blijven groeien. Ze zijn ook dankbaar voor 

betrokkenheid van CNS scholen in Nunspeet: dankzij 

een actie op de Immanuëlschool kunnen er weer Good 

News bijbels en lesboeken worden gekocht voor een 

New Hope school in de grote sloppenwijk Kibera.   

Be Welcome! 

Wat een feest ook, toen ze werden verwelkomd op de 

school in de slum Korogocho met  zang en prachtige 

voordrachtjes: educatieve opzegversjes, waar wij  nog 

van kunnen leren: over het belang van zelfwaarde 

ondanks armoede van hun ouders en dat je goed moet 

communiceren ipv alleen maar praten, echt  luisteren 

met je hart  ipv alleen maar horen  etc. 

Maar ook hier hebben ze meer lesboeken nodig. 

 

Genezing 

Heel bijzonder was het toen  ‘mama Susan’ uit deze 

slum gezond en stralend op Alice afkwam! Bij het 

vorige bezoek had Alice  haar de voeten gewassen, 

nadat God tot haar gesproken had om dit te  doen. Dat 

gebeurde in een kerkdienst van Ds. Gert de Ruiter in 

Nunspeet, waar het daar toen o.a. over ging. 

 

Men vond het best vreemd, dat Alice dit deed in 1 van 

de gevaarlijkste sloppenwijken van Nairobi als blanke 

bij een jarenlang ernstig zieke weduwe in haar hutje. 

Maar in gehoorzaamheid aan God heeft ze het  

gedaan en haar gezegend. Pastor William heeft toen  

een gebed uitgesproken. Mama Susan straalde nu en 

vertelde dat ze vanaf dát moment steeds beter werd. 

En God heeft haar totaal genezen. Wat een 

bemoediging is dit voor ons allen: alle eer aan Hem ! 

 

Kerkdienst in Kibera 

De kerkdienst in Kibera was ook mooi om bij te zijn. 

Alice heeft daar gesproken uit Mattheus 5 over een 

stad op een berg, die zijn licht niet kan verbergen; 

Nairobi ligt óók op een berg: bij aankomst met het 

vliegtuig zie je ongelóóflijk veel lichtjes: Jezus zegt dat 

we zó ons licht moeten laten schijnen, goede werken 

doen, zoals God ons opdraagt, met als doel, dat HIJ  

erdoor verheerlijkt wordt. 

 

 

(vervolg Kerkdienst in Kibera) 

Mooi, hoe ze instemden met luide Amens. Er kwamen 

ook 3 mensen naar voren, die voor het eerst hun leven 

aan God gaven. Na de kerkdienst bleven ze nog voor 

Bijbelstudie en de week daarop waren ze er bij toen er 

uit diverse sloppenwijken 25 mensen werden gedoopt 

in de Maranatha Church van Kawangware.                                      

 

Medisch Noodfonds 

In 2 slums zijn branden geweest,  waarbij meer dan  

2000 mensen alles kwijt zijn geraakt. We hebben  

kunnen helpen met het meest noodzakelijke, dankzij 

ons (medisch) noodfonds, waar we graag nog wat 

meer sponsors voor zouden hebben, evenals voor het 

school-voedingsproject. 

 

Toen Anna en Christien weer naar huis gingen is Alice 

langer gebleven voor de projecten en  vergaderingen. 

Zo hopen we de Kerk & School in sloppenwijk Siranga, 

waar we 1982 begonnen ook te helpen met uitbreiden  

t/m klas 8. Veel kinderen moeten daar nu nog naar 

huis worden gestuurd omdat er te weinig lokalen zijn. 

In de volgende brief meer hierover. 

 

                                               Alice met Nairobi Team                          

   
                                                       

Het is 35 jaar geleden dat God ons riep dit werk op te 

starten. Het is Zijn werk, Hij Zelf heeft het voorbereid 

zoals het zo mooi staat in Efeze 2:10. Die tekst kregen 

we destijds ook mee bij onze uitzending naar Nairobi. 

 

Dank jullie wel voor alle giften, die we steeds weer 

opnieuw ontvangen voor de diverse projecten. 

 

Hartelijke groeten en Gods Zegen 

namens ons bestuur en het Nairobi team 

Jan & Alice Leegstra 

    Tel 06 -1311 6973 
Stichting:      New Hope    

Bank:             NL58 ABNA 05367 60365     

Website:       www.newhope-nairobi.nl 
Mail:               janenalice@kpnplanet.nl 
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