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Beste vrienden van het Kenya Fonds,
Laatste stand van zaken in Kenia
De meeste meisjes zitten bij een familielid of in een gehuurd huisje met af en toe een online les want de
scholen zijn dicht. De meisjes die examen zouden doen in december zijn naar school geroepen om zich
voor te bereiden op de examens die verplaatst zijn naar maart 2021. Hopelijk gaan begin januari de scholen weer helemaal beginnen.
Afscheid van Fred Ruysink
Tijdens de online bestuursvergadering van 26 november jl hebben we afscheid genomen van Fred Ruysink als bestuurslid. Fred is op 27 mei 2013 toegetreden tot het bestuur van het Kenya Fonds. Hij heeft in
de afgelopen jaren vele activiteiten opgestart. Met veel plezier denken wij bijvoorbeeld terug aan het grote
Kenya Fonds Concert met een veiling voor het goede doel. Graag bedanken wij Fred voor zijn bijdrage en
wensen hem het allerbeste in goede gezondheid.
25 jaar stichting Kenya Fonds
In 2021 is het 25 jaar geleden dat de stichting Kenya Fonds op 19 april 1996 is opgericht door At. Daar willen we volgend jaar graag aandacht aan besteden om te laten zien wat we met z’n allen als klein goed doel
bereiken samen met de uitstekende lokale begeleiding van de Zusters. En daarmee willen we natuurlijk ook
graag nieuwe donateurs interesseren.
Graag wens ik jullie hele goede Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
Met vriendelijke groeten, Jaap van Duren
Van links naar
rechts enkele
meisjes die in
maart 2021
examen doen:
Jane, Cynthia,
Faustina en
Josephine.

Dineth de Graaf
communicatie
We zijn alweer een tijdje bezig met het vergroten van onze aanwezigheid op de sociale kanalen. In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat we tegenwoordig actief blogs plaatsen op de website, waarop men zich
ook kan inschrijven om een melding te ontvangen als wij een nieuw bericht plaatsen. Dit kunt u doen door
naar www.kenyafonds.nl te gaan en rechtsonder op de pagina te klikken op ‘’volg’’.
Daarnaast zijn we tegenwoordig actief op Facebook. Daar posten we geregeld updates over de meisjes of
berichten die we van zuster Jacinta ontvangen. Een leuke en gemakkelijke manier dus om op de hoogte te
blijven van de ontwikkelingen in Kenia. Neem daarom vooral een kijkje op onze pagina en ‘’like’’ de pagina
om op de hoogte te blijven.

Tilly Boland,
secretaris

Help ons met een auto voor zuster Jacinta!
Eind september zijn wij, samen met de Wilde Ganzen, een crowdfunding
actie gestart voor een nieuwe auto voor de zuster van ons project. Zoals
je wellicht weet brengt zuster Jacinta regelmatig bezoeken aan de meisjes
die deelnemen aan het project. Voorheen verbleven ze in het Jamaa Home,
maar sinds 2015 wonen ze elders in Nairobi of (ver) daarbuiten. Voor deze
bezoeken heeft zij een oude auto tot haar beschikking die zeer te wensen
overlaat (zie foto hiernaast). Regelmatig staat ze met pech langs de weg en
voelt ze zich erg onveilig. Vanwege de steeds hoger wordende kosten voor
reparatie en onderhoud en de onveilige situaties waarin ze soms belandt, is
de auto dringend aan vervanging toe. Voldoende reden voor ons om in actie
te komen, want het is belangrijk dat de bezoeken doorgaan. Zeker nu in
coronatijd, die voor de armen in Kenia hard toeslaat.

De begrote auto voor zuster Jacinta kost € 12.500,00 en wij zijn er bijna! Tot en met vandaag is er
€ 9917,00 gedoneerd door familie, vrienden, de Wilde Ganzen en vaste donateurs. Dit bedrag hebben wij
via de site van Getfunded, maar ook rechtstreeks op de bankrekening van onze stichting binnengekregen.
Heel erg bedankt dat je ons gesteund hebt! Hopelijk kunnen wij in het nieuwe jaar hierover goed nieuws
brengen.
Hieronder leest u het verhaal van Josephine (zie foto voorzijde). Josephine is 24 jaar oud en volgt op dit
moment de master Business Administration and Management aan de Zetech Universiteit.
Op 11 maart 2020 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Covid-19 officieel tot pandemie,
hetgeen angst zaaide over de gehele wereld. Dit was ontzettend slecht nieuws voor iedereen en het was
zwaar. De volgende dag annuleerde mijn universiteit alle face-to-face colleges, maar gelukkig hebben ze
ons voorzien van een e-learning platform waardoor ik alsnog samen met mijn medestudenten colleges kon
volgen. Het platform was een goed idee omdat we zo in staat zijn om discussies te houden en ervaringen
uit te wisselen via Zoom. Daarnaast ben ik blij dat dit het laatste semester is dat ik moet studeren. Het was
soms lastig dat het platform plotseling offline was, maar dit kon vaak snel worden opgelost door onze ITafdeling.
Gedurende de Covid-19 pandemie heb ik veel waardevolle tijd met mijn dochter kunnen doorbrengen. In
mijn vrije tijd heb ik haar les gegeven en samen met haar aan opdrachten gewerkt. Ze is ontzettend slim
en neemt haar school ontzettend serieus. Tegelijkertijd heb ik haar ook geleerd hoe ze de bijbel moet lezen
en probeer haar eraan te herinneren dat de woorden van God de beste woorden zijn gedurende eenieders
leven. Ik word zo blij als ik mijn dochter zie dansen en zingen bij het koor van de zondagschool. We danken
God dat we allemaal gezond en gelukkig zijn.
Covid-19 heeft me geleerd dat ik moet zorgen voor anderen en hoe ik bezorgd en liefdevol moet zijn. Ik
dank alle donateurs van Jamaa die ons ondanks deze moeilijke tijd blijven steunen. Moge jullie gezegend
zijn en ik bid dat jullie worden beschermd tegen al het kwaad.
MELD U AAN VOOR ONZE MAANDELIJKSE BLOG
Ga naar www.kenyafonds.nl, klik in de rechterhoek op het woord “volg”.
Voer uw emailadres in en klik op “meld mij aan”.
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