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Groeten uit Nairobi 

September jl. is Jan Leegstra samen met bestuurslid 

Gert van Dorsten naar Nairobi geweest voor een 

projectbezoek. Allen die voor hun gezondheid en 

bescherming hebben gebeden: hartelijk dank! 

 

Buurland Somalië  

De strijd tegen een terreurgroep in Somalië leidt tot 

spanningen in Kenia. Er  zijn regelmatig aanslagen op 

kerken. De laatste zondag van september waren 

meerdere kinderen slachtoffer van een aanslag op de 

zondagschool van een ACK Kerk in Nairobi. 

 

Wij verblijven altijd in het ACK Guest House en leven 

mee met de families van deze onschuldige kinderen. 

De terreurgroep probeert moslims en christenen tegen 

elkaar op te stoken. 

 

Vlak voordat Jan en Gert New Hope projecten in de 

sloppenwijken van Nairobi East bezochten, werd  juist 

daar een aantal leden van deze terreurgroep 

opgepakt. Ze waren van plan kerken op te blazen en 

hadden aanslagen gepland op regeringsleiders.  De 

leider van de groep is inmiddels veroordeeld tot 52 jaar 

gevangenisstraf. 

 

 

 
 

Verkiezingen in Kenia 

De verkiezingen zijn uitgesteld tot maart 2013. 

Becky (bijna 10 jaar) schrijft aan haar sponsor: 

 ”Ik ben bang dat we straks weer zullen moeten 

vluchten, net als de vorige keer. Ik zou weg willen 

rennen, maar waar naar toe? Ik ben bang voor wat er 

zal gaan gebeuren. Willen jullie alstublieft bidden voor 

ons land?” 

 

 

 

Kerkdienst in Kibera  

Zondags gingen Jan en Gert naar de Maranatha Kerk 

van pastor Cleophas in de grote krottenwijk Kibera. 

Jan sprak over Psalm146. Het was ontroerend om te 

zien hoe bij het  Swahili lied  ‘Yote Kwa Yesu’ (‘k Geef 

mezelf aan U’) veel jongeren naar voren kwamen om 

hun leven aan God toe te vertrouwen.        

        

 
 

New Hope kids 

Mede dankzij het medisch hulpfonds gaat het goed 

met de New Hope kids en hun moeders/verzorgers. Ze 

hebben door de jaren heen vooral een sterke band 

met Alice opgebouwd, die dit keer niet mee kon. Oma 

Sosho had een mooie tas voor haar gemaakt en vond 

het jammer dat ze die nu niet persoonlijk kon geven. 

 

Examens  

7 New Hope kinderen uit klas 8 moeten deze maand 

examen doen. Ze hebben dit Primary School diploma 

nodig voor het vervolgonderwijs; 5 andere kinderen 

doen examen voor de Secondary School. We hopen 

dat ze allemaal slagen! Sommige kinderen willen 

graag nog verder leren. Vanzelfsprekend  houden we 

hun sponsors op de hoogte. Zelf hebben ze ook weer 

een brief voor hen geschreven.  

 

Laurence 

Oma Sosho zorgt al jaren voor 3 kleinkinderen. Haar 

dochters zijn aan aids overleden en de vaders zijn er 

vandoor gegaan. Via New Hope hebben de kinderen al 

jaren een sponsor. 

Zo is ook Laurence, haar kleinzoon van 18, van kind af 

aan gesponsord geweest. Hij runde sinds 2011 een 

tweede hands kledingzaakje, wat heel goed ging, 

totdat er iets heel ergs gebeurde…    

 

 



 

 
Laurence 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Een paar dagen na die blijde ontmoeting met oma 

Sosho  kregen we het vreselijke bericht dat Laurence 

was vermoord. Hij werd verwisseld met de dader van 

een diefstal en werd ter plekke door uitzinnige 

omstanders vermoord. Dit gebeurt vaker in Kenia. Zo 

verdrietig en zinloos. Willen jullie bidden voor oma 

Sosho, die al zoveel heeft moeten meemaken? 

 

Naaischool Sloppenwijk Korogocho 

Het was mooi om te zien hoe dit project nu al een 

groot succes is. Er zijn goede machines gekocht en 

een groep gemotiveerde cursisten krijgt  les van 

professionele leerkrachten.  

Door de combinatie School & Shop is de verwachting, 

dat het binnen afzienbare tijd zelf genererend zal zijn. 

 

 
 

Medisch Noodfonds 

De afgelopen periode waren er opvallend veel  malaria 

en tyfus patiënten. Wat fijn dat we hen dan kunnen 

helpen met medicijnen. We hebben besloten het 

bedrag, wat we maandelijks sturen, te verhogen, want 

er zijn nog zovelen, die niet geholpen kunnen worden.  

We zoeken daarom meer sponsors die bv met 10 euro 

p/mnd dit fonds willen helpen steunen. Doet u mee? 

 

Kerstgift 

De gezinnen in de slums hebben in de dure 

decembermaand   waarin prijzen van levensmiddelen 

vaak verdubbelen een extra gift nodig… 

Wie helpt mee met 10 euro voor één gezin?  

 

Bouwproject Gatina 

Jan en Gert hebben  gezien dat het aangekochte stuk 

grond aan de rand van sloppenwijk Gatina een 

prachtige locatie is voor de nieuwe Maranatha Kerk & 

School. Vanwege de helling was de fundering nogal 

kostbaar en erg arbeidsintensief. Samen met pastor 

Lukale, zijn gemeente en de leerkrachten, hopen we 

dat er voldoende giften binnen zullen komen om hen te 

helpen op de fundering een schoolgebouw van twee 

verdiepingen te realiseren (8 klassen) + 4 toiletten.            

               

 
De fundering voor de kerk (waar ook de peuterklassen  

in komen)  ligt rechts achter die van de school. 

Er is nog 15.000 euro nodig voor dit project. 

 

We zijn dankbaar voor allen die de New Hope 

projecten een warm hart toedragen en ondersteunen! 

 

Namens het Nairobi Team en het NL Bestuur 

alvast Goede Kerstdagen en een Gezegend  2013. 

 

Hartelijke groet, 

        Jan & Alice Leegstra             

 

St. New Hope  Nunspeet                                       

Bank 5367 60365                                 

E-mail: janenalice@kpnplanet.nl                 
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