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Groeten uit Nairobi
Eind augustus/begin september was Jan in Nairobi
om te vergaderen, het team te bemoedigen en de
projecten te bezoeken in de 4 slums; het was een
mooie en bijzondere tijd.

Social workers Tina en Irene zijn erg belangrijk voor de
kinderen
Velma: “Irene is als een goede vriendin voor mij.
Ons gezin houdt veel van haar! Ze geeft heel goede
adviezen en is mijn rolmodel!”

Sloppenwijk Kawangware
In de vorige brief schreven we al over het nieuwe
project om baby’s en peuters op te vangen. Dit in ons
eerste gebouwtje van deze slum , waar we in 1982
begonnen, toen we met ons gezin in Kenia woonden
(zie website).

Jan heeft de wat oudere jeugd ontmoet en met hen
gesproken over hun opleiding en verdere plannen
voor de toekomst. Fijn te horen hoe gemotiveerd ze
zijn. Sommigen zijn al met een HBO opleiding bezig.
Wat zijn ze ook dankbaar voor hun sponsors in
Nederland! Mede dankzij hen zijn het zulke
prachtige jonge mensen geworden!
Timothy: ”I want to be a blessing not only to my

community, but to the whole nation of Kenya”
Jeremiah: “I was happy to see Jan. We had a good
time and I was happy with his advice ”.

Het 30 jaar oude gebouw staat naast de Maranatha
Academy (400 kinderen) en is nu kinderopvang voor
inmiddels al 20 kleintjes! Het is mooi ingericht met
bedjes, netten, speelgoed en middelen om ook deze
kinderen elke dag een goede maaltijd te kunnen
geven . De liefdevolle zorg van de leiding was mooi
om te zien.

Een aantal New Hope jongeren heeft in november
Primary School examen gedaan, anderen deden
examen voor de Secondary School. De uitslag komt
pas eind januari. Alice houdt hun sponsors op de
hoogte van het resultaat.
Verschillende jongeren zijn nu ook actief in de kerk:
Arnold bv speelt keyboard en zit samen met Calvin en
Ressi in een worship team. In diverse slum -kerken
leiden ze regelmatig de zang en aanbidding.

Sloppenwijk Korogocho
Sloppenwijk Kibera!
Eindelijk groen licht van de Chief om de Line Saba kerk
te vergroten en klaslokalen bovenop te bouwen.
Dankzij bijzondere giften kon snel worden begonnen :
Pastor Cleophas liet Jan alvast trots het resultaat zien.

De kerkdienst in Korogocho was een feest, met o.a.
medewerking van ‘little angels’ t/m ‘flying angels’
(de kleintjes t/m de jeugdgroep van de kerk)
Pastor Okech vertelde hoe hij in 1982 met Jan & Alice
Leegstra in deze sloppenwijk begon en hoe bijzonder
God het visioen van destijds nog steeds verwezenlijkt.
Schoolmaaltijden project
Dankzij nieuwe sponsors krijgen de schoolkinderen in
Gatina nu dagelijks een goede warme maaltijd:
Fantastisch! Omdat de school in Kibera ook uitgebreid
is zoeken we nog meer sponsors: wie geeft ook een
kind uit Kibera elke schooldag een warme maaltijd
voor € 6 p/mnd.?

Om verantwoord een bovenverdieping te bouwen
werd gebruik gemaakt van stalen buizen, diep in de
bodem verankerd. We konden inmiddels ook helpen
met meubilair, schoolborden etc.
De beneden
verdieping wordt nog beschilderd en er komt een
verhard pad langs. Voor alle klassen in de kerkzaal
hebben we nog goede vouwwanden nodig.
Medisch noodfonds
Naast dat er regelmatig kinderen met ziekte kampen
tobt Irene al langere tijd met haar gezondheid en
vraagt om onze voorbede. Wat is medische hulp dan
altijd belangrijk. Alle gevers hartelijk dank!
Leidingwater in sloppenwijk Gatina
Bij de nieuwe kerk & school in Gatina komt nu ook
schoon water uit de kraan als de regentank leeg is!
Want dankzij enkele grote giften is er inmiddels
aansluiting op het Nairobi waterleidingnet: wát een
zegen! Het team vroeg Jan het nieuwe bijgebouw
officieel te openen. Evenals op de nieuwe school staat
bovenaan op het bordje: “to the glory of God”

Eind maart 2015 zal Alice DV weer met een groep
naar Kenia gaan, waarbij sponsors o.a. ook hun kind
zullen gaan ontmoeten. In de volgende nieuwsbrief
een verslag hierover.
Kerstgift
Zoals gewoonlijk sturen we een extra kerstgift:
wie helpt mee met € 10?

Asante sana!

Dank voor gebeden en gaven in het afgelopen jaar
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