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Lieve New Hope vrienden,                                                               

Door allerlei omstandigheden zijn we wat verlaat met 

de nieuwsbrief. Onze excuses daarvoor! 

 

 
Armoede  

Armoede betekent een groot onrecht. Toch zijn arme 

mensen vaak geweldige mensen, waar we van kunnen 

leren. Zoals het delen met elkaar van het weinige dat ze 

hebben. Hun vertrouwen op God en de betrokkenheid 

in de sloppenwijken bij de projecten. Bijvoorbeeld in 

Siranga, een wijk in Kibera, de grootste sloppenwijk van 

Nairobi en zelfs van heel Afrika. Bij de bouw van de Kerk 

en School hielp iedereen mee uit de community.  

 

In 1982 begonnen we in Siranga  met Chr. Onderwijs 

voor kansarme kinderen in de peuter en kleuterleeftijd. 

Via de kinderen ondersteunen we de ouders, vaak 

alleenstaande moeders. Dankzij goed onderwijs van 

toegewijde leerkrachten en met de hulp van trouwe 

sponsors wordt al decennia lang de armoede spiraal 

voor veel van deze kinderen doorbroken.  

 

Mede dankzij bijzondere giften is er dit jaar een lagere 

school met kantoor bovenop de kerk gebouwd! Geen                                              

grootse architectuur, maar passend in  een   slum  met 

smalle steegjes en open riolen. Vanuit de overheid werd 

ons verplicht om een  muur te bouwen langs de riolering 

die vlak langs de school loopt. Precies op dat moment 

kwam er een gift, die we daar mooi voor kunnen 

gebruiken. Geweldig hoe God door jullie telkens weer 

voorziet! 

 

Pastor Lukoko schrijft hoe dankbaar ze zijn: 

                                                                                                               

To all New Hope sponsors: Greetings from Kenya!  

Siranga Maranatha school is located in Nairobi Kibera,      

the largest slum of Africa.                                                              

Everyday challenges are poor sanitation, lack of clean      

water, of food, lack of proper housing, of schools and     

learning  materials. Healthcare is also a big problem.                     

Most affected are women and children. 

That’s why we thank God for the more than 35 years that  

Jan & Alice have stood with us. They  are  sent  by  God       

because through New Hope NL our school still exist!  

Dear sponsors, through your donation poor children can     

go to school and receive food. Many years this school       

operated as a Nursery school but now we have also               

Primary school classes on top of our Maranatha Church! 

We thank you for choosing to help our poor and suffering 

children & families, with help for the school and daily food  

for the children:  your support really gives us HOPE            

and  puts a smile on our faces!                                                                                

God is faithful, Bless you so much!                                                           

Yours  Pastor Isaac Lukoko, Nairobi  Kenya 

                                           

 
                 Examenklas sloppenwijk Korogocho 

 

Examen   

Zoals jullie weten was de examentijd eind vorig jaar niet 

alleen spannend vanwege de leerstof, maar vooral ook 

door politieke onlusten in het land, zodat examens zelfs 

onder politiebewaking moesten worden afgenomen.  

Allen die voor Kenia gebeden hebben willen we graag 

bedanken: het is naar omstandigheden weer rustig in 

de sloppenwijken. 

 

Deze maand zijn er ook weer verschillende New Hope 

kinderen die examen doen voor het voortgezet 

onderwijs of een toelatingsexamen daarvoor. Daarnaast 

zijn er zes die binnenkort hun beroepsopleiding 

afronden met een stage.                             (zie pag. 2)  



Wat mooi dat New Hope jongeren i.p.v. hun hele leven 

in een sloppenwijk te moeten blijven wonen perspectief 

hebben op een betere toekomst, dankzij een goede 

opleiding en een betaalde baan! We hebben de 

examenklas van  de school in Korogocho slum ook 

kunnen helpen met examengeld en extra goede 

voeding.  

 

Medisch Noodfonds 

Zoals altijd heeft het medisch noodfonds velen kunnen 

helpen. Elke drie maanden krijgen we een overzicht 

van wie is geholpen en voor welke ziekte. Ook wat de 

kosten waren etc. Alles overzichtelijk gedocumenteerd. 

Dit fonds is een zegen voor velen!   

                                     

 
Nairobi Zonne Energie                                      

In onze vorige brief deden we een oproep namens 

pastor William voor dit mooie project.  Enkele sponsors 

reageerden meteen, zodat  de  eerste zonnepanelen al 

konden worden geplaatst op de school  in Korogocho. 

Zelfs toen het dagenlang regende in Nairobi was er 

voldoende licht in de klaslokalen! Op de school in 

sloppenwijk Gatina zijn inmiddels ook enkele 

zonnepanelen geplaatst. Ook daar zijn ze enthousiast 

We hopen er binnenkort nog meer te kunnen plaatsen! 

 

New Hope Baby Care in slum Kawangware 

We krijgen regelmatig bericht van de Baby Care. Het 

gaat goed met de kindjes. Enkele maanden geleden 

werd Latifa gebracht: een meisje van 7 maanden en 

ernstig ondervoed. Dankzij speciale bijvoeding ging het 

al snel veel beter en kruipt ze nu lekker rond! 

 

 

Er zijn op dit moment 27 kinderen in de Baby Care. 

Ze krijgen allemaal ook een medische check-up. 

 

                                                                                             
Gemeentegroei 

Het is een zegen dat er vanuit het eerste kerkje in  

Siranga (1982) in de krottenwijken en rondom Nairobi  

tientallen actieve gemeenten zijn ontstaan. 

 

Regelmatig worden openluchtdiensten georganiseerd. 

Zoals hierboven in sloppenwijk Gatina, o.l.v. Pastor 

Francis Lukale van ons New Hope team. Zoveel 

mensen kwamen: Geweldig! Velen namen Jezus aan 

als hun Heer. Een politiechef gaf ook getuigenis van zijn 

geloof (zie foto) 

 

Dankbaar 

We zijn dankbaar voor ons Nairobi New Hope Team 

dat bestaat uit 4 pastors en 2 sociaal werkers           

(zie voor meer info onze website) 

Ons bestuur hier in Nederland, mag ook wel eens 

genoemd worden, zoals onze  accountant, die veel 

werk verzet voor NewHope. 

 

Uiteraard ook dank aan al onze New Hope sponsors:                       

bedankt voor al jullie gebeden en gaven! 

 

Zegen en Groeten, 

 

Jan & Alice Leegstra  

                                                                                                                                                   
 
Stichting:   New Hope    
Bank:        NL58 ABNA  05367 60365     

 

Website: www.newhope-nairobi.nl 
 
E Mail (bv om adres/-wijziging door te geven) 
svp naar:  janenalice@kpnplanet.nl 
 
Tel:   06 1311 6973 

http://www.newhope-nairobi.nl/
mailto:janenalice@kpnplanet.nl

