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Zomervakantie in Kenia
In Nairobi, onder de evenaar is het nu zomervakantie.
De leerlingen van klas 8 van onze New Hope scholen
hebben eind oktober examen gedaan om door te
kunnen stromen naar de middelbare school.

Niet alleen door onverantwoorde bouw, ook door slecht
onderwijs op die scholen.
Gevolgen voor New Hope scholen
Onze New Hope scholen staan gelukkig bekend om
uitstekend onderwijs en zijn op een verantwoorde wijze
gebouwd. Maar door de strengere regels na de
ingestorte school moeten schoolgebouwen tenminste
een stenen onder verdieping hebben. Dat moet dan
binnen enkele maanden klaar zijn, anders wordt de
school gesloten…
De New Hope school van 600 leerlingen in sloppenwijk
Gatina voldoet helaas niet aan de nieuwe eis.
De (ver-)bouw kosten bedragen totaal 17000 euro.

Alle 4e jaars New Hope studenten van de middelbare
scholen doen in november examen. Wat hebben ze zich
goed voorbereid. Nu nog wachten op de uitslag!
De gezonde maaltijden hielpen mee voor een goede
concentratie. Sponsors van het New Hope
voedingsproject: heel erg bedankt!

Pastor Lukale heeft met de schoolleiding van de
school direct een ouderbijeenkomst georganiseerd. Het
is echt heel bijzonder hoe de arme bewoners uit deze
sloppenwijk zoveel mogelijk zelf bijeen willen brengen
voor het behoud van ‘hun’ school. Ze willen 2000 euro
bij elkaar te krijgen, wat voor hen een enorm bedrag is.
Bouwfonds
Door enkele grote giften aangevuld met algemene New
Hope giften konden wij al ruim 6000 euro overmaken
om een begin te maken met de fundering en opbouw
van klaslokalen. We hebben gedetailleerde info van alle
specifieke kosten. Mail ons gerust voor meer informatie.
Wie helpt mee de Gatina School weer op te bouwen?
Er is nog een tekort van 8000 euro….
Alle beetjes helpen!
De deadline nadert snel. We zouden het zo fijn vinden
als de school half januari (na de grote vakantie in
Nairobi) weer kan beginnen.

Nairobi School ingestort
Misschien hebben jullie op het nieuws gezien dat in
oktober een basisschool is ingestort, niet ver van onze
New Hope scholen in Nairobi West;
Acht leerlingen kwamen om het leven en 65 raakten
gewond. Deze tragedie heeft ons diep geraakt.
Drastische maatregelen
Meteen na het instorten van de school heeft de Minister
van Onderwijs in Kenia alle eisen enorm aangescherpt
Er zijn inspecteurs op pad gestuurd door heel Kenia.
Honderden scholen werden per direct gesloten.

Toiletten voor Kibera
Net als bij de Kerk & School in sloppenwijk Siranga
(brief 38) worden in Kibera-Line Saba ook nieuwe
toiletten gebouwd (foto hierboven).
De riolering wordt verbeterd en er komt een goede
afvoer van al het tropische regenwater. We konden
namens jullie ook een grote watertank schenken (1000
liter) De schoolkeuken voor het voedingsproject is
inmiddels geheel gerenoveerd.
Alle gevers van New Hope Bouwfonds: Hartelijk dank!
Medisch Noodfonds
Op de maand overzichten zien we hoe het afgelopen
jaar veel zieke kinderen en volwassenen uit de
sloppenwijken geholpen konden worden aan juiste
medicatie, dankzij trouwe sponsors van dit project.
Naast o.a. muskietnetten en dekens voor de armen
konden we een van onze scholen onlangs weer blij
maken met matrasjes voor het slaap uurtje van de
babyclass tussen de middag. De oude matrasjes waren
helemaal versleten.

New Hope Baby care
Wat gaat het goed met alle kleintjes in de New Hope
Baby Day care! Ze worden liefdevol verzorgd door
projectleider Joyce en een aantal vrijwilligers. We
hebben een nieuwe laptop en printer kunnen geven
voor de administratie.
Om half 7 worden de eerste kindjes al gebracht door
alleenstaande moeders die een baantje zoeken. Ze
worden vaak half 7 ’s avonds pas opgehaald. De
oudste kindjes stromen ook nu weer door naar de PrePrimary van de Maranatha School naast de Baby care
in sloppenwijk Kawangware.
De New Hope scholen staan ook geregistreerd onder
de naam Maranatha. Dit stamt nog uit de tijd dat wij in
Nairobi woonden en voor Wereld Wijde Zending en
Maranatha Mission Zweden werkten. Om vanuit
Nederland effectiever te kunnen ondersteunen zijn we
in 2001 begonnen onder de door ons gekozen naam
New Hope. Zowel met WWZ als met Zweden hebben
we nog steeds goed contact.

Nieuwe leerboeken
Het onderwijs systeem in Kenia is veranderd waardoor
al vanaf de onderbouw nieuwe leerboeken moeten
worden aangeschaft. Mede dankzij een New Hope
collecte in onze kerk in Nunspeet konden we nieuw
lesmateriaal aanschaffen voor de onderbouw van onze
scholen in 4 sloppenwijken van Nairobi.

Kerstpakketten
Zoals ieder jaar rond Kerst willen we graag weer
voedselpakketten uitdelen aan de arme gezinnen in de
sloppenwijken. Het dagelijks leven is er extra moeilijk in
december omdat de prijzen rond de feestdagen veel
hoger zijn dan normaal.
Hartelijk dank voor alle gebeden en gaven.
Mede namens NL Bestuur en Nairobi Team:

Goede Kerstdagen en een Gezegend 2020
Jan & Alice Leegstra

De leerkrachten en leerlingen zijn jullie erg dankbaar!
Zo kwamen die dingen allemaal tegelijk. Een nieuw leer
systeem en strengere bouwvoorschriften. Dat laatste is
op zich goed, maar een groot probleem, omdat veel
kinderen hierdoor niet meer naar school kunnen.
Vandaar ook dat wij het zo belangrijk vinden, dat de
New Hope school voor 600 leerlingen in sloppenwijk
Gatina weer op tijd geopend kan worden!

Stichting: New Hope
Bank:
NL58 ABNA 05367 60 365
Meer info? Kijk op www.newhope-nairobi.nl
E mails svp naar: janenalice@kpnplanet.nl

