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Lieve New Hope vrienden,
Het is weer rustig in Kenia.
Ook zijn de meeste vluchtelingen
gelukkig weer terug naar hun thuisgebied.
Ontzéttend bedankt voor al jullie gebeden!

In Korogocho is veel huisraad geroofd en hebben
veel gezinnen hun huisje verloren. Pastor William en
zijn vrouw had wekenlang meer dan 20 mensen in
z’n huisje. Wat was men blij met alle giften, zodat de
meest noodzakelijke dingen weer gekocht konden
worden.

Werkbezoek
Speciaal deze keer was het een blij weerzien
met het New Hope Team, de gemeenteleden,
de scholen, de kinderen en hun families/verzorgers.

Bedankbrief Parlementslid
Via Pastor William kregen we een bedankbrief
van een nieuw Parlementslid van Kenia, omdat we
(dankzij jullie) zoveel slachtofferhulp konden bieden!
Speciale kerkdienst
De eerste zondag gingen we naar de kerk in een
sloppenwijk waar de meeste slachtoffers waren
gevallen. De kerk zat stámpvol met mensen van
verschillende stammen. Een getuigenis voor de
omgeving!
We hadden een cd van onze dochter Carin van
Essen (‘Pak van mijn hart’) aan de muziekgroep
gegeven en plotseling galmde Carin haar stem
de héle sloppenwijk door: buiten werd via grote
luidsprekers meegeluisterd:
Kenia op de evenaar, leef weer in vrede met elkaar!

Al gauw werd het Swahili-refrein
door iedereen meegezongen: ‘Kenya rudi tena!’
Het werd een ontroerende en gezegende dienst.
Doordat de situatie nog té gespannen was, moesten
we onder begeleiding van 2 bewapende agenten de
slums in.
We hebben veel ellende gehoord en gezien.
Zo waren er ook getuigenissen van gemeenteleden
die elkaar hielpen door 2 aan 2 (1Kikuyu en 1Luo)
eten te kopen: als iemand hen aansprak, dan
antwoordde degene die de taal kende; want als je
dat niet kon, werd je in elkaar geslagen of vermoord;
wát een spanning!
Alice heeft in de diverse slums lang gesproken met
de kinderen en verzorgers. Alle verhalen hebben
haar diep aangegrepen.
Wat hebben ze vréselijke dingen meegemaakt en
zien gebeuren. Het gaat met de meeste kinderen
minder goed op school, wat begrijpelijk is.
Alice stelde hen gerust, dat het later weer beter zal
gaan en hen aangemoedigd te blijven praten met de
docenten, pastors en social workers.
Jan sloot meestal af met een bemoedigend Woord
uit zijn Swahili-bijbeltje, waarna we dan samen
gingen zingen en bidden.

Edwin
Wat was Edwin blij verrast toen hij de tekening,
die hij voor zijn sponsors in Holland gemaakt had,
zag afgedrukt op de voorpagina van de New Hope
nieuwsbrief van april 2008!
Hij is aan 1 oog blind en met het andere oog gaat
het erg slecht. Edwin’s broer is volledig blind en z’n
zusje heeft ook ernstige oogproblemen, net als hun
vader. We hebben enorm respect voor hun moeder,
die heel zorgzaam is en hard werkt voor haar gezin.
We proberen contact te leggen met een bevriende
chirurg, die veel operaties heeft uitgevoerd in Kenia.
tienermeisje vermist (z.o.z.)

Regina vermist
We maken we ons grote zorgen om Regina: ze
wordt al een hele tijd vermist. De politie is
ingeschakeld, maar ze hebben tot nu toe geen
enkel spoor
uit de laatste brief aan haar sponsor:

“..Dank u wel voor uw hulp…”
“..Ik werk heel hard want ik zit nu in de examenklas!
Door de problemen in Kenia zijn we later begonnen.
M’n vader kwam laatst thuis na bezoek aan z’n broer
in het ziekenhuis. Samen met een vriend werd hij op
de terugweg overvallen door een grote groep.
Huizen werden in brand gestoken, mensen werden
vermoord: ook de vriend van mijn vader!
Ik dank God dat we nog in leven zijn.
Gelukkig is het nu weer rustig,
we zijn aan het bijkomen van alles…”
Regina Yula

Een maand later is Regina plotseling verdwenen en
heeft niemand meer iets van haar vernomen.
New Hope social workers
Irene en Tina hebben hun studie met hoge cijfers
afgerond! Ze hebben eind september hun diploma
social work in de Nairobi City Hall officieel uitgereikt
gekregen. We zijn best trots op hen!
Alles wat ze geleerd hebben kunnen ze goed in
praktijk brengen tijdens hun werk voor New Hope.
Blijdschap

Irene vertelde dat haar zus, die tijdens het geweld
moest vluchten met haar baby, omdat ze ‘van de
verkeerde stam’ was, weer herenigd is met haar
man! Ze bedankt ieder die daarvoor gebeden heeft.

docent Alice Masila

Microkrediet
Wat zijn we dankbaar voor de eerste 6 ‘starters’
die konden beginnen met een eigen naaiatelier!
Half augustus zijn ze begonnen, dankzij enkele
grote giften, en de rust die is weergekeerd.
Het New Hope Microkrediet project was al eerder
tot in detail uitgewerkt door Alice Leegstra en
voorganger Cleophas, die samen met docent
Alice Masila dit project coördineert.
Er is een bestuur gevormd uit lokale mensen.
De plaatselijke Chief gaf er zijn goedkeuring aan;
6 gediplomeerde studenten kregen een lening voor
een nieuwe Singer naaimachine, materialen en een
half jaar huur voor hun werkplaatsje.
Als dit New Hope Microkrediet goed gaat lopen,
hopen we het ook in andere sloppenwijken op te
zetten!

Verdriet

Tina haar broertje van 12 werd in Nairobi geschept
door een motor en is vlakvoor de diploma uitreiking
aan zijn verwondingen overleden.

We zijn erg dankbaar:
¾
¾
¾
¾

voor de relatieve rust in Kenia
voor nieuwe sponsors
voor de gediplomeerde social workers
voor de 6 starters van de microbedrijfjes!

Graag jullie voorbede voor:

¾ Docenten, Pastors, Social workers
¾
¾
¾
¾

het vermiste meisje Regina
Edwin en zijn familie
Tina en haar familie
de Microbedrijfjes, dat ze winstgevend
zullen zijn en er meer zullen volgen!

namens ons bestuur in Nederland
én het New Hope Team in Nairobi:

Banknummer 5367 60365
Stichting New Hope, Nunspeet
Erkende ANBI instelling (belasting aftrekbaar)

Postadres: Piersonstraat 13, 8072XA Nunspeet

Hartelijk dank voor
jullie gebeden en gaven!

Jan en Alice Leegstra
E-mailadres: newhope@kpnplanet.nl

