
 Hoop voor de armen   in de sloppenwijken                      

van Nairobi  Kenia 

  Dec 2013, nieuwsbrief 28 
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Bijna 2014: wat gaat het toch snel! Alice is samen met    

een groepje van 4  vrouwen in november naar Kenia 

geweest. Het was een intensieve maar bijzondere tijd. 

 

Opening School & Kerk 

Wat een feest, toen Alice in Gatina slum de nieuwe 

school kon openen, met nu al 268 kinderen! 

 

 
Na haar speech volgde een zegenbede van pastor 

Francis en werd de school met veel gejuich officieel 

geopend. Wat een blijdschap! De kinderen zongen en 

ze werden vol trots rondgeleid.  Daarna werd de 

nieuwe kerk naast het schoolgebouw geopend door 

de directeur van Maranatha Mission Kenia:  Abisai.  

Een prachtig stenen kerkje voor  ruim 150 mensen. 

John Abisai kennen we al vanaf de tijd dat we met ons 

gezin in Nairobi woonden.  Ook waren  er voorgangers 

aanwezig uit heel Nairobi District met inmiddels meer 

dan 30 kerken.  Ze “wandelden” met hun speeches als 

het ware 30 jaar terug in de tijd en waren dankbaar, 

naar ons toe, maar vooral ook naar God, hoe Hij het 

werk al die jaren heeft  gezegend.  

 

Het was een enorme bemoediging.  

Pastor Francis zei: “onze droom voor Gatina slum is na 

meer dan 10 jaar uitgekomen: een eigen school en 

kerk, op een eigen stuk grond” mede dankzij de VEZ. 

Zijn inzegening in de nieuwe kerk was ontroerend.  

Samen met zijn vrouw  geknield,  te midden van de 

kerkleiders.  

De vrouwen waren erg onder de indruk en vonden het 

een zegen, dat  ze dit  allemaal  mee konden maken!  

Jan hoopt volgend jaar te gaan en  Alice maart 2015 

opnieuw met een groepje. Om verschillende redenen 

is het beter dat het een kleine groep is (max 10). Wie 

belangstelling heeft: we horen het graag,  dus wie het 

eerst komt….  Het gaat om een 11 daagse reis. 

Aly Theunissen heeft veel gefilmd. Haar man heeft  er 

een korte samenvatting van gemaakt, te zien via de 

website  www.newhope-nairobi.nl   ‘filmpjes’     

 

Na een korte safari, om toch ook even iets van de 

mooie kant van Kenia te laten zien, hebben ze de 4 

sloppenwijken bezocht. Ze begonnen in Korogocho. 

Geweldig, te zien hoe sommige kids inmiddels jong 

volwassenen zijn en  sommigen zelfs al studeren!  

Alice is ook zo blij voor Fred, die niet goed kon leren 

en het allemaal niet meer zag zitten bij haar vorige 

bezoek.  Er is toen besloten dat hij een korte opleiding 

automonteur mocht gaan doen. Hij is geslaagd en met 

een eigen gereedschapskist heeft  Fred  nu al  4 dagen 

per week werk! Hij zit op boksen en heeft weer veel 

plezier in het leven.  Zo maar een voorbeeld! 

En zo heeft elk kind  z’n eigen verhaal.  

  

  
Terwijl de vier anderen met de kinderen speelden, 

o.a. met ballonnen en bellenblaas,  en praatjes met 

moeders /verzorgers maakten, heeft  Alice weer de  

tijd genomen  ieder apart te spreken. Dan komen ook 

vaak  schrijnende situaties naar voren: bv ziekte, of 

dat ze het kleine beetje werk wat ze hadden ook nog  

kwijt zijn geraakt. Maar ook mooie momenten, 

wanneer bv  de jong volwassenen haar in vertrouwen 

namen en vertelden wat hen bezig houdt.                                          
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Ook hebben ze weer een aantal  gezinnetjes thuis 

bezocht in hun hutje. De armoede is altijd triest om te 

zien. Zo hebben ze bij  het ‘huisbezoek’ aan mama 

Suzan een bed met matras en een extra deken 

gegeven.  Ze slapen vaak op 1 matras op de grond. 

Mama Suzan is ziek geweest en dit  was  erg slecht 

voor haar gezondheid. Van de kerk had ze al een beter 

hutje gekregen. Ze was zo blij! Ook gaan we haar 

helpen met een kleine lening, zodat ze  haar 

eenvoudige groente kraampje wat kan uitbreiden. 

 

    
Mama Grace hebben we ook een bezoekje thuis 

gebracht. Haar man is vorig jaar overleden. Edwin en 

zijn broer Moses zijn volledig blind. Edwin doet 

examen om in 2014 naar de Blinden Secondary School 

te gaan! Dochter Mercelyne heeft vorig jaar een 

kindje gekregen. Ze wordt al gesponsord vanaf dat ze 

een klein meisje was, toen Jan haar met ernstige 

malaria letterlijk uit de goot haalde. Nu is Mercelyne 

een gezonde jonge vrouw. Ze is dankbaar dat ze 

geholpen wordt met een Catering cursus. Ze hoopt 

hierdoor binnenkort werk te krijgen op een school of 

in een van de vele hotels in Nairobi. Zo worden er 45  

gezinnen geholpen.  

Dit alles dankzij trouwe sponsors. Jullie veranderen 

echt levens van kinderen en zelfs van hele families! 

 

Medisch Noodfonds  

Het is noodzakelijk het medisch noodfonds uit te 

breiden. Schrijnend dat kids soms gewoon niet naar 

de dokter kunnen omdat er geen geld genoeg voor is. 

Soms lopen ze heel lang rond met astma, erge 

hoofdpijn, of bv darmproblemen. Ook zijn er  kinderen 

die een bril nodig hebben. We proberen zoveel 

mogelijk te helpen, maar er is meer support nodig: we 

zoeken daarom nog  zo’n 15 sponsors die dit fonds 

met bv 10 euro per maand willen gaan steunen!  

Hier worden zo nodig ook matrassen van gekocht en 

muskietennetten,  om malaria te voorkomen.  

School voedingsproject   

Ze hebben ook de scholen bezocht in  4 sloppenwijken 

en gezien dat het voedingsproject nodig uitgebreid 

moet worden!  Wij zijn dit project gestart, toen we 

nog in Nairobi woonden  en o.a. voor WWZ werkten.  

WWZ steunt dit project nog steeds, maar ontvangt 

helaas te weinig giften hiervoor. Ook breiden de 

scholen steeds  verder uit. Al voor 6 euro per maand 

kan een kind elke schooldag een warme maaltijd 

krijgen! Vaak komen ze  met een lege maag naar 

school en de porties worden steeds kleiner. Ook moet 

er nu soms een dag worden overgeslagen.                                       

We hopen  op  zo’n  35 sponsors  van 6 euro  p/mnd! 

 

Tailoring/microbedrijfjes 

De nieuwe kleermakersopleiding loopt goed! 

Nieuwe microbedrijfjes kunnen inmiddels  bekostigd 

worden van leningen die terugbetaald worden. We 

hebben besloten dit met name voor  de New Hope 

gezinnen te gebruiken:   vader of moeder helpen met 

bv hun groentestalletje uit te breiden, om beter rond 

te kunnen komen. Ook krijgen New Hope kids, die niet 

zo goed kunnen leren en bv een korte beroepscursus 

hebben gevolgd een bedrag om zelf een bedrijfje te 

kunnen starten. 

 

Nadat  de groep weer naar Nederland was vertrokken 

is  Alice nog  een  aantal  dagen gebleven om te 

vergaderen met het Nairobi Team en ook met hen 

apart, over  de projecten waar ieder verantwoordelijk 

voor is. Ze moest de hartelijke groeten voor jullie allen 

meenemen! 

 

Kerstgift   

Deze maand sturen we weer een extra kerstgift. 

Inmiddels 15 euro per gezin, omdat de prijzen in 

december zo belachelijk omhoog gaan. Het leven in 

Nairobi is sowieso ontzettend duurder geworden.  

Wie helpt mee? 

Dank voor alle gebeden en gaven het afgelopen jaar!  

Namens  het  Nairobi team  en New Hope bestuur: 

             Goede Kerst en Gezegend 2014 

                     Jan & Alice Leegstra  
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