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 Warm weerzien 
 
Telkens als we de evenaar boven het grote 
continent Afrika passeren en de hoofdstad van 
Kenia naderen, voelt het als thuiskomen in de stad 
waar we als gezin gewoond en gewerkt hebben. 
We houden van Nairobi, het land, de taal, maar 
vooral van de mensen! Meestal gaan Alice en ik 
samen, of met Gert van Dorsten; dit keer bezoek ik  
(Jan) alleen de projecten, kerken en scholen, die 
mede ontstaan zijn na ons pionierswerk in de jaren 
tachtig.  
 
 
Ook nu een warm weerzien, vooral van het pastoraal 
& sociaal team, dat  met veel toewijding het werk in 
de diverse sloppenwijken voortzet. De eerste dag 
heb ik een goede vergadering met  teamleider 
Pastor Paul Ominde. 
  
 
De terreinwagen 
 
Driver Julius Amayi laat me zien wat er aan  
onderhoud is gedaan aan de terreinwagen, o.a. de 
nieuwe, verstevigde vering.  
Dit was erg nodig na alle gehobbel in de slums!  
De auto wordt gebruikt als ambulance, 
voedseltransport, vooral voor de scholen, vervoer 
apparatuur open-airmeetings etc. etc. 
  
Ik verbaas me hoe goed de auto er nog uitziet! 
Dankzij onze sponsors kon ik de terreinwagen 8 jaar 
geleden hier in Nairobi 2e hands kopen. 
Een voormalige kleine UN truck, inmiddels 15 jaar 
oud, met  230.000km op de teller. 
Julius past er goed op, houdt alles bij in het logboek. 
De diesel is binnenkort weer aan een grote beurt toe 
(distributieriem, koppakking etc.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sloppenwijk Gatina 
 

 
 
Vanaf ACKguesthouse, waar we altijd verblijven is 
het een klein half uur rijden naar sloppenwijk Gatina. 
Ik ben uitgenodigd voor een kerkdienst. 
De gemeente van pastor Francis Lukale, die tevens 
onze boekhouder is in Nairobi, huurt hier een 
gebouw van golfplaat. Doordeweeks zit het vol met 
schoolkinderen uit de sloppenwijk. 
 
165 kansarme kinderen krijgen hier les.  
Januari 2010 wordt gestart met nog een groep. 
Hiervoor is 200 euro nodig. Wie helpt hen mee? 
 
Onderweg komen we Masai-herders tegen, die door 
de langdurige droogte in Kenia zelfs Nairobi 
binnenkomen lopen met hun sterk vermagerde 
koeien, om ergens wat gras te vinden. 
 
Voordat we de het gebouw binnenkomen klinken de 
prachtige Keniaanse liederen ons al tegemoet. 
Na het overbrengen van veel groeten uit Nederland  
geef ik iets door uit de Efezebrief. Uit de reacties 
blijkt dat ik de taal nog niet ben verleerd en dat de 
boodschap goed is overgekomen. Ze zijn een 
voorbeeld voor ons uit het rijke westen, in hun 
blijdschap en vertrouwen op God. 
 
Bouwfonds  
Vanwege hoge huurkosten en slecht onderhoud 
spaart de gemeente voor een eigen gebouw. 
Hiervoor moet eerst een stuk grond worden gekocht. 
Vlak achter het huidige gebouw is grond te koop. We 
ontmoeten de eigenaren die ons de afmetingen van 
het stukje grond laten zien (50 x 100 voet) Prijs: 
15000 euro. De gemeenteleden zijn al heel lang aan 
het sparen. Ze hebben inmiddels 3000 euro op hun 
rekening voor het kerkbouwfonds, maar zonder hulp 
van buiten zal het niet lukken. Als alle papieren rond 
zijn gaan we kijken of EO Metterdaad of de Wilde 
Ganzen kan helpen. 
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Kinderhulp  
Alice bezoekt altijd alle kinderen en hun moeders. 
Helaas ontbreekt mij dit keer de tijd daarvoor. Onder 
de kinderen , die ik wél kan bezoeken is Regan, die 
na een ongeluk een poos in het ziekenhuis heeft 
gelegen met ernstige brandwonden. Wat een zegen 
dat hij zo snel is hersteld, mede dankzij het medisch 
noodfonds en de gebeden, ook van zijn sponsors. 
Het gaat gelukkig goed met de NewHope kids, ook 
met de jongens en meisjes, die er dit jaar bij zijn 
gekomen! 
 
We geven de moeders in december weer een extra 
gift, omdat de voedselprijzen rond Kerst vaak 
worden verdubbeld. 
Wie helpt hen met een Kerstgift van 10 euro? 
 

 
 
Sloppenwijk Kibera 
Altijd weer een aparte gewaarwording om door de 
grootste sloppenwijk van Afrika te rijden, tótdat de 
straatjes en steegjes zó smal worden, dat je lopend 
verder moet, glibberend en springend over stinkende 
open riolen. We komen dan eindelijk aan in de wijk 
Siranga, waar Alice en ik in 1983 samen met wijlen 
pastor Patroba een gemeente hebben gesticht. 
Vrijwel meteen zijn we toen ook met een schooltje 
begonnen voor de kansarme kinderen. Het gebouw 
is inmiddels vernieuwd, de gemeente en de school 
nog  springlevend! Alle zendingsscholen, ook in de 
andere slums, staan bekend om hun goede kwaliteit.  
Via WereldWijdeZending krijgen de schoolkinderen 
tussen de middag nog steeds een warme maaltijd! 
 
Officiële opening  
Vlak naast de kerk is nu  een dependance voor de 
onderbouw.  Ik had het voorrecht een aantal nieuwe 
klaslokalen te openen, die we dankzij onze New 
Hope sponsors konden laten bouwen. 
Er zijn nu 3 aparte leslokalen voor groep 1, 2 en 3. 
Het wordt een feest met lekker drinken en koekjes 
voor alle kids. De basisschool is in het kerkgebouw 
met gordijnen als afscheiding van de klassen. 
De wens is om schuifwanden te kunnen plaatsen. 
Als afsluiting van de feestelijke opening staan we 
met alle kinderen hand in hand om God te danken 
en te bidden om zijn zegen.  
 
Na de langdurige droogteperiode is het eindelijk 
gaan regenen! Een zegen voor het dorre land, maar 
nat en koud in de sloppenwijken op 1800m hoogte! 
 
 
 

 
 
Dakgoten en watertank  
De school in Kibera heeft dringend een nieuwe 
watertank nodig en dakgoten. In de regentijd wordt 
het één grote blubberboel op het terrein waar de 
kinderen spelen. Hiervoor is in totaal 400 euro nodig.  
Het drinkwater, waar mensen vaak lang voor in de rij 
staan in de slums is niet altijd betrouwbaar! 
Tyfus,amoebe, cholera en andere ziekten zijn vaak 
het gevolg. Ook Irene wordt plotseling ernstig ziek. 
Julius en ik brengen haar snel naar een hospitaal. 
Diagnose: tyfus! Dankzij goede medicatie knapt 
Irene gelukkig snel op, maar is nog wel zwak. 
 
Samen met onze coördinator Cleophas bezoek ik 
o.a. de nieuwe AIC Beroepsopleiding achter Kibera. 
We hebben een gesprek met directeur Joseph en na 
een rondleiding met coördinator Mrs Siprosa. 
Gemotiveerde New Hope kids mogen voor een 
horeca- of kappersopleiding worden aangemeld en 
kunnen via AIC een studiebeurs krijgen! 
 
Microbedrijfjes 
Ook bezoek ik enkele bedrijfjes, die met behulp van 
microkrediet van start konden gaan. Prachtig om te 
zien hoe jonge vrouwen, ondanks concurrentie en 
recessie, tóch kans zien maandelijks iets af te 
lossen van hun lening. Er worden vooral jurken en 
schooluniformen gemaakt. Sommigen huren samen 
een winkeltje om zo samen de huur te delen 
 

. 
                  Namens het bestuur:     
Hártelijk dank voor jullie gebed en gaven! 
Goede Kerstdagen en een gezegend 2010  
                  Jan & Alice Leegstra    
 Voor meer informatie: zie  www.newhope-nairobi.nl  
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