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Uitnodiging

Beste mensen,
Voor u ligt alweer onze derde nieuwsbrief. De zomervakantie is weer voorbij. Hopelijk krijgen we nog een
beetje mooi nazomer- en herfstweer. Dat gunnen we natuurlijk iedereen, maar vooral ook onze vrienden Simon
en Beatrice. Zij zullen vanaf 22 september een week of vier bij ons op bezoek zijn. In deze nieuwsbrief leest u
een kort verslag van Matthias Verbaan en Mariska Westhuis over hun bezoek aan Kenia. Ook informeren we u
over de voortgang van de werkzaamheden zowel in Kenia als in Nederland. Verder willen we u graag
uitnodigen voor een:

Informatiebijeenkomst
Thema:
Datum:
Plaats:

Eén jaar God Bless You Homes

4 oktober 2006

Bronkerk, Hoenderloseweg 10, Ugchelen

We beginnen om 19.45 uur en om uiterlijk 21.30 uur is het afgelopen.
Samen met Simon en Beatrice Githigi willen we u die avond informeren over:
• Wat er in één jaar is gebeurd
• Wat de plannen zijn
We vinden het leuk dat we u die avond ook enkele producten uit Kenia te koop kunnen aanbieden.
Zes weken Kenia door Mariska en Matthias
Habari! Een groet uit GBYH land Kenia aan jullie. Afgelopen zomerperiode zijn wij 6 weken als eerste
vrijwilligers van GBYH naar het project Kapkoi bij Kitale geweest om mee te werken aan de opbouw en om het
land te bekijken. We zijn er zeer enthousiast van terug gekomen en dat zijn we nog steeds op dit moment nu u
deze nieuwsbrief leest!
Over het project in Kapkoi: het gaat erg goed, er zijn ongeveer 50 mensen aan het werk en er
wordt heel hard en snel gewerkt! Het was erg goed hier mee te werken door o.a. in de prayercubics
(gebedshuisjes) en kantoren te mogen schilderen en samen met de mensen te zijn! De school wordt heel erg mooi,
in de polikliniek zijn ze met de aanleg van de elektriciteit bezig en alles gaat er steeds mooier en mooier uitzien.
Je kan echt zien dat het een klein dorpje wordt met deze prachtige ligging waar iedereen tot rust kan komen en
God kan vinden.
Ook hebben we een weekje les gegeven op de school in Kitale wat ons en de mensen daar heel goed heeft
gedaan, Mariska had de allerkleinste kleuters en Matthias class 1. De kinderen zijn enorm gemotiveerd om te
leren en doen enorm hun best! Ook de kleine Esther( red.:het meisje uit Turkana waarover we u vorige keer
schreven) is een wonderkindje als je ziet hoe ze in de klas is en hoe goed ze nu al Engels en Kiswahili spreekt,
Bwana asifiwe!! (Prijs de Heer!)
Verder zijn we een weekje met de zendeling Samuel Ngumo het Turkana gebied in geweest waar we veel
hebben gezien en geleerd. We zijn naar bruiloften geweest en hebben andere steden bezocht met als slot een
weekje in Tanzania waar we naar een conferentie zijn geweest.
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God heeft ons deze periode veel duidelijk gemaakt van Zijn liefde en wat Hij van ons verlangt. We danken God
voor deze mogelijkheid en hoe we mee hebben mogen draaien in het project! Er gebeurt veel, maar er kan nog
zo veel meer gebeuren dan nu! Daarom is het het belangrijkste om mee te bidden voor God's zegen voor dit
project, elke dag weer opnieuw! Vraag Hem ook of jij zelf meer kan betekenen voor de projecten in één of meer
van de vele open opties! Tutaonana, Matthias Verbaan & Mariska Westhuis
Nieuws
Uit Kenia:
• Het gaat goed met de gezinnen die we ondersteunen. Tijdens de informatieavond kunt u in een
presentatie zien hoe de kinderen zijn gegroeid!
• Het fundament voor het eerste woonhuis wordt momenteel gelegd; de focus is de achterliggende
maanden voornamelijk gericht geweest op de bouw van het schoolgebouw en de polikliniek. Zoals u in
het verslag van Matthias en Mariska heeft kunnen lezen gaat het goed met de bouwwerkzaamheden;
het is de bedoeling dat de school op 1 januari 2007 van start gaat.
• Om de huisvestinglasten terug te brengen is het kantoor op Kapkoi uitgebreid, zodat alle
werkzaamheden van daaruit gecoördineerd kunnen worden. Het kantoor in Kitale wordt niet meer
gebruikt.
• Dat overheidsvoorschriften in Afrikaanse landen, zo ook Kenia, ons wel eens voor verrassingen plaatsen,
zal u wellicht niet verbazen. Zo werden we geconfronteerd met een onverwachte kostenpost: bijna
€ 6.700 voor verplicht te maken officiële bouwtekeningen, voor een vergunning die ineens nodig bleek.
De tekeningen zijn gemaakt en de vergunningen inmiddels verkregen.
• We zijn erg benieuwd naar alle ervaringen van Simon en Beatrice, die zij tijdens hun bezoek met ons
willen delen.
Uit Nederland:
• Deze zomer, van juni tot en met augustus, is er voor een project van GBYH gecollecteerd in de
Onderwegkerk te Hoog-Soeren( vlakbij Apeldoorn). Een groep vrijwilligers uit Apeldoorn organiseert al
jaren gedurende het zomerseizoen speciale kerkdiensten voor toeristen en geïnteresseerden in en rond
Apeldoorn. Voor de opbrengsten van de collecten zoeken ze ieder jaar een ander project. Dit jaar viel
de keus op een project van GBYH. Het gaat om de bouw van twee leslokalen in Katilu (in Turkana), de
aanschaf van schooluniformen, lesmateriaal en schoolinventaris, alsmede een geluidsinstallatie voor
evangelisatiedoeleinden. Inmiddels is het seizoen afgelopen en mochten we het fantastische bedrag van
€ 5700 in ontvangst nemen. Omdat we het project ook hadden ingediend bij Wilde Ganzen
MeerWaardeactie, ontvangen we ook nog een premie van zo’n € 2700. Met deze opbrengst kunnen
we de kinderen in Katilu de mogelijkheid bieden om op een goede manier onderwijs te volgen.
Daarvoor zijn we iedereen dankbaar. Als u dit project nog financieel wilt steunen, dan kunt u uw
bijdrage storten op rekeningnummer 40.000 t.n.v. Wilde Ganzen onder vermelding van God Bless You
Homes.
• De voorbereidingen voor het evangelisatieproject in Menorah op 24 september (30 september en 6
oktober) zijn in volle gang. Ria maakt met een team van vrijwilligers ruim 50 kledingstukken, allemaal
voorzien van het label God Bless You Homes.
Website
In onze vorige nieuwsbrief schreven we dat we hoopten dat de website voor de zomer online zou zijn. Dit is
helaas niet gelukt, maar het zit eraan te komen
Gebed
Voor wie er met ons mee wil danken en bidden hebben we de volgende gebedspunten:
• Danken voor het vele werk dat is verzet
• Danken voor de ontvangen giften, speciaal voor het project in Katilu
• Bidden voor gezondheid van alle medewerkers en hun familie in Kenia
• Bidden voor de reis van Simon en Beatrice naar Nederland.
• Bidden voor een succesvolle informatieavond.
Heeft u e-mail?
Om kosten te besparen van verzending, zouden we de nieuwsbrief graag digitaal toesturen. Heeft u een e-mail
adres en wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen, laat het ons dan weten via info@gbyh.nl .
Met vriendelijke groeten namens het bestuur,
Wim Hart.
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