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Corona in Kenia
Op het moment dat we dit schrijven zijn er bijna 170.000
coronabesmettingen in Kenia en zijn er 3030 mensen
aan overleden, de meesten in Nairobi.
Ziekenhuizen missen vaak de nodige apparatuur en
personeel. Er is op dit moment nog maar 1,6% van de
bevolking ingeënt. Sinds maart neemt het aantal
besmettingen weer toe, met name in Nairobi.
Medisch Noodfonds
Zoals eerder geschreven, trekken alle maatregelen een
enorme wissel op de basisbehoeften van de armen in
de sloppenwijken. Ze hopen dat de regering het enorme
geldbedrag wat begroot is voor een Referendum, wil
vrijmaken voor vaccinaties.
Met ons medisch noodfonds bieden we hulp aan de
allerarmsten. Dat is natuurlijk op kleine schaal in het
grote geheel, maar men is er enorm dankbaar voor!

De speciale lunches smaakten goed!

Peter Njoroge en Jane Gathoni
Hieronder zomaar een voorbeeld van 2 van onze
studenten uit de sloppenwijk Kawangware.
Hun vaders sliepen vroeger als weesjongens langs de
kant van de weg in een kartonnen doos, totdat we hen
vonden en opnamen in ons NewHope straatjongeren
project van destijds.
Jane doet volgend jaar Highschool examen. Peter heeft
dat diploma al en studeert nu door voor accountant. Wat
een verschil met het leven van hun vaders op die
leeftijd…..en wat zijn die trots op hen, evenals hun
sponsors in Nederland!

Examenleerlingen Gatina Primary School

School examens
Door de epidemie moesten onze New Hope scholen in
4 sloppenwijken hun deuren lang sluiten. Ook examen
leerlingen moesten ‘thuis’ leren. Hun examens werden
uitgesteld. Gelukkig zijn de scholen sinds kort weer
geopend.
De 107 (klas 8) studenten van 4 New Hope scholen
deden eind maart Primary examen, drie dagen lang.
Dankzij een speciale collecte werden ze tijdens deze
dagen voorzien van een extra voedzame lunch.
De Secondary (Highschool) examens waren uitgesteld
tot eind april/ begin mei.
Samen met de sponsors leven en bidden we mee voor
de juiste volgende stap op weg naar zelfredzaamheid.

We hebben de afgelopen maanden weer een aantal
keer voedselpakketten kunnen uitdelen aan de
allerarmsten. Ook de New Hope gezinnen, zoals die
van Peter en Jane kregen een pakket. (verder blz 2)

Na een ernstige infectie aan haar rechtervoet moest
Truphosa haar onderbeen worden geamputeerd.
Dankzij het medisch noodfonds hebben we kunnen
helpen met operatiekosten en hopen binnenkort ook te
kunnen bijdragen in de kosten voor een prothese.
Op de foto een blije Truphosa, toen ze voor het eerst
weer naar de kerk kon komen in sloppenwijk
Kawangware bij pastor Paul Ominde, voorzitter van het
Nairobi New Hope Team.

Groentestalletjes
We hebben 2 weduwen kunnen helpen hun groente
kiosk weer op te bouwen, nadat hun handeltje helemaal
stil kwam te liggen vanwege de corona epidemie. Ze
hadden totaal geen inkomen meer en een eenvoudige
kraam zoals deze is voor hen van levensbelang.

Baby Daycare
We zijn dankbaar dat we steeds goede berichten krijgen
van Joyce en haar team van de Baby care.
De groep is nog steeds wat kleiner dan voor Corona.
Wanneer dit ook in Kenia hopelijk minder wordt, zullen
meer moeders weer (dag-)werk proberen te krijgen en
ook hun kinderen weer naar de Babycare brengen.
We zijn blij deze maand te kunnen helpen met nieuw
speelgoed voor binnen en buiten en een televisie om
ook via educatieve kinderprogramma’s de kleintjes voor
te bereiden op de Pre-Primary klas.

Overstroming
Hemelvaartsdag zijn er helaas mensen verdronken in
de krottenwijk Kibera. Er loopt een rivier dwars
doorheen die tijdens hevige regenval veranderde in een
kolkende waterstroom. We zijn dankbaar dat de
kinderen van 2 New Hope scholen en gemeenteleden
van Pastor Cleophas en Pastor Isaac gespaard zijn
gebleven.
Nogmaals heel erg bedankt voor alle meeleven en
ondersteuning, op welke manier dan ook.
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