
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hoop voor de armen in de sloppenwijken van   
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Groeten uit Kenya!                                                                                                                                                                          
Alice is onlangs met 18 deelnemers van een Beter-uit 
groep naar Kenya geweest. (zie website / reizen)  Ze 
heeft een bijzondere tijd gehad en bracht ook nu weer 
veel groeten mee terug, speciaal  van het  New	  Hope 
Team. Wat waren ze blij met de digitale fotocamera, 
die ze als cadeau van de groep overhandigd kregen. 
Hiermee kunnen ze voortaan goede foto’s maken  en 
ons toesturen voor de website en de nieuwsbrieven.  

                                                                                                  

Christelijk onderwijs                                              
Naast de  safari’s  hebben  de  bezoeken   aan  twee 
sloppenwijken   grote  indruk op  de  groep  gemaakt.     
Ze hebben kennis gemaakt met het  New Hope team, 
de  kleermakersopleiding  en  ook  hebben  ze twee 
scholen bezocht waar kinderen voor hen gezongen en 
gedanst hebben. Een  fantastisch  gevolg  van  dit 
bezoek is o.a. dat er in de slum Gatina een  hele 
nieuwe schoolklas van start kan gaan!                             

Dankzij een gezamenlijke gift van New Hope + WWZ      
(zie website- partners) kon de Maranatha School van 
pastor William Okech in sloppenwijk Korogocho een 
complete nieuwe set schoolboeken aanschaffen! 
Hiervoor hebben we ieder 500 euro kunnen sturen.           
Namens pastor William, leerkrachten én alle kinderen:  
gevers voor  schoolprojecten + algemene giften:     
héél hartelijk dank!     

Het bouwfonds  Kerk & School  in de slum Kibera van 
pastor Cleophas groeit gestaag. De kerk zelf is ook erg 
actief met sparen: er  is nu nog  ruim 1000 euro nodig.       

We wachten nog op bericht van de Wilde Ganzen             
voor  een nieuwe Kerk & School in de slum Gatina.            
Pastor Francis moest hiervoor een gedetailleerde lijst 
gegevens invullen.                                                                     

Kinderhulp                                                                                                                                                                                    
De New Hope kids maken het goed. Het is een 
spannende tijd voor hen, want ze zitten voor hun 
overgangs testen. In Kenia begint het nieuwe 
schooljaar in januari en mogen ze alleen door naar 
een volgende klas, als ze deze testen goed hebben 
gemaakt. De brief of tekening die ze weer voor hun 
sponsor hebben gemaakt, sturen we mee met deze 
nieuwsbrief. Als de vertaling lastig is, neem dan gerust 
contact met ons op!  Hieronder een stukje uit de brief 
van Frida; het meisje dat 3 jaar geleden gezien heeft 
hoe haar beide ouders vermoord werden tijdens het 
verkiezingsgeweld (zie vorige brief): 

“Hallo mijn lieve sponsor. Ik weet dat het goed met u 
gaat, net als bij mij. Ik hou heel veel van u, omdat u 
ook van mij houdt en zo goed voor mij zorgt. Ik ben 
in school en doe mijn best m’n test te halen, zodat ik 
naar de volgende klas kan. Ik was erg ziek door de 
kou, maar social worker Irene bracht mij naar het 
ziekenhuis. De injectie deed zeer en de medicijnen 
waren erg bitter, maar nu ben ik weer beter.           
Ik wens u een heel fijn kerstfeest en een gelukkig 
nieuw jaar!”  

Sponsor gezocht!                                                                         
De moeder van Fredrick Odhiambo,(foto), is onlangs 
aan aids overleden.  Vader  is  werkeloos en kan niet 
goed voor hem zorgen. Hij  woont  in  de sloppenwijk 
Gatina en zit daar ook op school. Tussen de middag 
krijgt hij daar een warme maaltijd. Als iemand hem wil 
sponsoren, horen we het graag!    Fredrick is 7 jaar.  

         



 

Medisch Noodfonds                                                                                                                                                                          
Voor dit belangrijke project krijgen we iedere maand 
giften binnen van vaste, trouwe sponsors.     
Daarnaast ook incidentele giften onder vermelding 
(medisch-) noodfonds. De sociaal werkers sturen ons 
ieder kwartaal een overzicht waarvoor en aan wie de 
giften zijn besteed. Dankzij dit mooie fonds kunnen we 
al jarenlang voorzien in de noden van ernstige ziektes 
zoals bij malaria, tyfus en cholera, maar ook bv als 
iemand een bril nodig heeft, of medicijnen voor maag- 
of huidproblemen.   

                                                                                                                                                    

Naaiopleiding in slum Kawangware                                                    
Lerares Alice Masila heeft erge slijtage aan haar 
nekwervels. Dit is heel  pijnlijk en  vervelend voor haar. 
We hopen dat ze door kan gaan met lesgeven volgend 
jaar. Ze wil dat zelf dolgraag. Binnenkort zal het project 
volledig selfsupporting zijn. We hebben ook háár deels 
kunnen helpen met dure ziekenhuis rekeningen.                                                                                                                                                           

Via pastor William en social worker Tina (sloppenwijk 
Korogocho) is een verzoek gekomen om ook daar 
een naaiopleiding te starten.  We hebben een goed 
plan  van  aanpak  en een gedetailleerde begroting 
gekregen. Een startkapitaal van 3000 euro is hier voor 
nodig. Na 2 jaar kan dit project dan selfsupporting  zijn. 
We hopen dit bij ons volgende bezoek door te spreken 
met alle betrokkenen.  

 

 

 

Microkrediet                                                                
Wat is het fijn, dat het  nog  steeds goed gaat met de 
microbedrijfjes. In de kwartaaloverzichten kunnen we 
zien hoe  iedere  deelnemer  elke  maand  trouw een 
deel van de lening  terugbetaalt!  Er  zijn  momenteel                                      
15deelnemers.Begin volgend jaar hopen we met nog  
5 deelnemers te  starten in  sloppenwijk Korogocho 
waaronder Florence en Evelyne,  die  beide  al vanaf 
klein kind via New Hope gesponsord worden.                               

Evelyne wil graag een kleermakerswinkel beginnen   
en Florence een kapperszaakje. Ze  hebben allebei 
dan hun diploma behaald en kunnen met een eigen 
bedrijfje   in   hun  eigen  onderhoud    voorzien.             
Wat  een  mooi  resultaat!                                                
Daarnaast kunnen nog  drie kansarme jongeren uit de 
kerk van pastor William, die het hard nodig hebben en 
gekwalificeerd zijn, een microkrediet krijgen.           

Kerstgift                                                                   
Ook dit jaar willen we graag alle moeders- verzorgers 
van de New Hope kids + het Team een extra gift 
geven van 10 euro. Dit om de hoge prijzen van rijst, 
meel en suiker etc. een beetje op te kunnen vangen. 
Zoals we eerder al schreven: tegen Kerst verdubbelen 
de prijzen soms!  Het wordt dan nóg moeilijker om een 
maaltijd op tafel te zetten.  Doet u mee?                      
We hebben hier in totaal ruim 500 euro voor nodig.	  	  

 

Namens het bestuur en het team in Nairobi:      
Hártelijk dank voor alle gebeden en gaven !                                                         

Alvast goede Kerstdagen gewenst                           
en een gezegend 2011                                                                                                                                                                                                                             
Jan & Alice Leegstra    

Stichting New Hope  Nunspeet                                                                                                      
Postadres: Piersonstraat 13,   8072 XA                                               
tel: 0341 25 32 82                                                        
e-mail:     newhope@kpnplanet.nl                          
website:  www.newhope-nairobi.nl                         
giften: bank 5367 60 365    (erkende ANBI instelling)                                                                                              


