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Verkiezingen
Bijna 20 miljoen Kenianen moesten 2 keer naar de
stembus o.a. wegens gesjoemel met stemmen.
De oppositie voelde zich gesterkt toen de 1e uitkomst
ongeldig werd verklaard. Miljoenen volgden het advies
van hun leider Odinga op, om niet opnieuw te gaan
stemmen omdat de telling weer oneerlijk zou verlopen.
Protest werd met traangas en kogels beantwoord. Er
vielen tientallen doden. Hutjes en winkeltjes werden in
brand gestoken zoals hier, vlakbij onze projecten in
Kawangware.
Zoals je ziet zijn de kinderen van de New Hope school
in Kibera Line Saba erg blij met alle Bijbels en
rekenboeken van de Immanuelschool. Ze schreven dat
ze er heel goed op zullen passen, zodat de boeken heel
lang kunnen worden gebruikt!

Men vreesde voor een herhaling van 10 jaar geleden,
toen er 1200 doden vielen en een half miljoen Kenianen
ontheemd raakten.
We zijn dankbaar dat dit niet is gebeurd. Er is op dit
moment nog veel onrust, vooral in de sloppenwijken.
Mensen durven hun huisje soms niet eens uit.
Bidden jullie mee dat de rust terug zal keren in Kenia?
Examens
Leerlingen van klas 8 deden Primary examen voor
toelating tot middelbaar onderwijs. Andere New Hope
jongeren deden begin november examen voor de
middelbare school. Het wachten is nu op een goede
uitslag. Sommigen studeerden al af voor een vervolg
studie, zoals Jeremiah voor accountant, Timothy als
leraar en Faith voor haar studie Communication &
Media aan de Universiteit van Nairobi. Wat fantastisch!

Pastor Cleophas + Faith

Samen met hun sponsors bidden we dat ze spoedig
werk zullen vinden en dan in hun eigen onderhoud
kunnen gaan voorzien.

We kregen bericht van social workers Tina en Irene, dat
het misschien niet mogelijk is om foto’s en van sommige
kinderen brieven te krijgen, vanwege de onveiligheid.
Dus mocht u dit keer geen foto of brief krijgen, dan komt
dat bij de volgende nieuwsbrief.
We hopen dat u hier begrip voor heeft.
Sponsors Primary school kids
Ook kregen we een vraag, of het support niet a j b iets
verhoogd kan worden voor de Primary kinderen. Het
leven is zo duur geworden en het is ook al vele jaren
geleden dat we dit support wat hebben verhoogd. Dus
voor de sponsoring van uw kind zouden we het bedrag
heel graag met 2.50 verhogen per januari 2018. Dit is
dus alleen voor de kinderen op de Primary school. De
kinderen op de middelbare scholen krijgen al een hoger
support. We hopen dat u dit kunt/wilt doen en het
bedrag dan zelf even wijzigt bij uw bank. Namens de
Primary school kids alvast heel erg bedankt!
Bouwfonds Kerk & School
Zoals we al schreven in de vorige nieuwsbrief moest de
kerk & school in Kibera - Siranga worden uitgebreid.
Het eerste lemen kerkje wat we daar in 1982 bouwden,
werd later een houten kerk en nu verrijst er een stenen
kerk & school, midden in deze sloppenwijk!
Gemeenteleden en ook ouders van de schoolkinderen
helpen mee. Wat een zegen, dat we dankzij trouwe
sponsors hen ook nu weer financieel kunnen helpen!
De eerste fase van de kerk is klaar en nu kunnen ze met
de tweede fase beginnen. Net als in Line Saba worden
er ook een aantal klassen bovenop de kerk gebouwd.
Het bouwfonds blijft van harte aanbevolen!
(vervolg blz2)

Nieuwe gemeente
Dickson, de man van social worker Irene, die een
poosje geleden de Bijbelschool heeft afgerond, heeft
vlakbij Kwangware een nieuwe gemeente gesticht. Er
zijn nu 25 volwassenen en 22 zondagschoolkinderen.
We konden hem helpen met een keyboard en
luidsprekers. Het is voor hen altijd belangrijk dat de hele
wijk de dienst kan horen. Zo komen steeds meer
mensen naar de kerk. Ze worden geestelijk ook
ondersteund door de kerk in Kawangware.
School voedingsproject
Graag willen we het voedingsproject nog een keer
onder uw aandacht brengen. Omdat de scholen
groeien, wat natuurlijk heel mooi is, zijn er steeds meer
kinderen die dagelijks deze maaltijd krijgen. De porties
worden nu vaak kleiner, omdat er niet voldoende
support is. Misschien wilt u nog eens kijken of u ook met
dit mooie project mee wilt doen?
Voor 6 euro p/maand helpt u mee!
Medisch Noodfonds
Dit jaar konden we noodhulp bieden bij diverse
branden en veel zieke kinderen en volwassenen
kregen medische hulp.
De meest voorkomende ziektes waren malaria,
longontsteking en tyfus. Alle gevers heel hartelijk dank!

Kerstgift
De gezinnen en ook het New Hope Team willen we deze
maand graag weer een extra gift van 15 euro geven, om
hen in de extra dure december maand een beetje
tegemoet te komen. Wie helpt (weer) mee?
God is getrouw
Op de website is te lezen hoe God ons als gezin in de
tachtigerjaren naar Nairobi riep om dit werk in de
sloppenwijken op te starten. Dat is nu dus precies
35 jaar geleden. Zoals jullie weten sturen we nu de
projecten vanuit Nederland aan en adviseren het
New Hope team in Kenia o.a. via de social media.
Ook bezoeken we Nairobi jaarlijks.
We zijn dankbaar en verwonderd hoe God altijd in alles
voorzag en nog steeds voorziet. To Him be the glory!

Zonne energie
Pastor William van Korogocho slum heeft een aanvraag
gedaan voor een aantal zonnepanelen op het dak van
de school. Dit spaart een hoop kosten uit aan
elektriciteit. Het totale bedrag is 330 euro. Als het goed
bevalt willen we ook graag op de andere scholen
zonnepanelen plaatsen: met de vele zonne-uren in
Nairobi is het al gauw terug verdiend. Mocht dit project
u aanspreken…….
Deze school in Korogocho heeft, net als in Line Saba,
ook dringend nieuwe schoolboeken nodig….

Ons gebedskaartje in 1982

Nogmaals hartelijk dank voor alle voorbede en donaties
voor de verschillende projecten.
Namens New Hope NL bestuur en Nairobi Team alvast

Goede Kerstdagen en gezegend 2018
Jan & Alice Leegstra

New Hope Baby Care
We krijgen regelmatig bericht van de Baby Care.
Het gaat nu goed met de kleintjes!
Er zijn gelukkig geen ondervoede kindjes meer.
Ze hebben veel plezier van het speelgoed wat we
onlangs voor hen konden aanschaffen.

Stichting: New Hope
Bank:
NL58 ABNA 05367 60365

Website: www.newhope-nairobi.nl
Vragen, opmerkingen, (mail-)adreswijzigingen?
Mail svp naar:
janenalice@kpnplanet.nl

