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Beste mensen
De feestdagen zijn achter de rug en het nieuwe jaar is alweer begonnen. Wij hopen dat u fijne dagen hebt gehad
en wensen u Gods zegen toe over 2007. Het was voor GBYH een enerverend jaar waar we met dankbaarheid op
terugkijken. Er is veel tot stand gekomen, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen.
Mensen die we ondersteunen
We zijn blij dat het in grote lijnen goed gaat met de mensen die we via GBYH ondersteunen. Op 2 december 2006
trouwde Samuel Ngumo met Alice. Na hun huwelijksreis zijn ze samen naar Lokore (Turkana) gegaan om daar hun
werk als zendeling voort te zetten. Er is ook tegenslag, ditmaal omtrent de gezondheid van Isaac. Hij is timmerman
op het project in Kapkoi. Als gevolg van een levensbedreigende hersentumor is hij blind geworden. De doktoren
kunnen niets voor hem doen. We blijven bidden voor herstel en voor kracht, ook voor zijn vrouw Juddi, de kokkin van
Kapkoi, en hun baby Simon.
Wat is er vanaf september 2006 allemaal gebeurd? Een korte terugblik.
Kapkoi
• Polikliniek: De polikliniek is klaar voor de inrichting. Het wachten is op een zending uit Nederland. Bij Medic, een
stichting die zich inzet voor ontwikkelingshulp op medisch gebied, kochten we allerlei eerste benodigdheden.
Zoals een onderzoekstafel, een verlosbed, hechtmateriaal, bloeddrukmeter en nog veel meer. We zijn blij met
het goede advies dat we kregen van de oud-artsen dhr. H. de Vries en dhr. L. van Otterloo. Zij zetten zich, met
veel anderen, nu in als vrijwilliger bij Medic. De zending wordt half januari 2007 per container naar Kenia
verscheept.
• Watervoorziening: De watervoorziening was een probleem. Tot twee keer toe stuitte men bij het slaan van een
put op rotsblokken. De meest voordelige oplossing was het plaatsen van grote watertanks, die het regenwater
opvangen. Dit is inmiddels gebeurd.
• Middelbare School: Het eerste gebouw van de middelbare school in Kapkoi is klaar, evenals een toiletgebouw
met 8 toiletten. De school begint midden januari 2007 met twee eerste klassen van samen ongeveer 70
leerlingen. Het is de bedoeling dat deze school veel groter gaat worden, zodat er elk jaar een leerjaar bij kan
komen. Er is bewust gekozen voor een middelbare school, omdat deze in de buurt niet aanwezig is.
•   Huis van Gebed: In en rondom het Huis van Gebed was er begin december 2006 een jongerenconferentie,
georganiseerd door de Elim Pentecostal Church. Deze conferentie was een groot succes. Veel jongelui kwamen
tot geloof. Ook ontvingen zij voorlichting omtrent de Aids-problematiek en over de gevolgen van drugsgebruik.
Wat is er in Nederland gebeurd?
•Simon en Beatrice waren in Nederland van 22 september t/m 20 oktober. De eerste week hebben ze kunnen
uitrusten van alle inspanningen in Kenia. Daarna hadden ze een druk programma met veel verschillende
afspraken.
• Het evangelisatieproject in Menorah in Apeldoorn, is tot nu toe drie keer opgevoerd. De kostuums van de dansers
zagen er mooi uit. Het vergde veel inspanning om alles op tijd af te krijgen, maar met hulp van vrijwilligers is het
Ria gelukt. In de dienst van 1 oktober 2006 in Menorah heeft Simon gepreekt. Tijdens deze dienst is er
gecollecteerd voor GBYH.
• Op 4 oktober hielden we een informatieavond voor belangstellenden. Er was een goede opkomst. Ria, Simon en
Beatrice hielden een spreekbeurt. Matthias Verbaan en Mariska Westhuis vertelden over hun verblijf in Kenia en
lieten ons een mooie powerpoint presentatie zien. Ook verkochten we artikelen die Simon en Beatrice hadden
meegenomen uit Kenia.
• Op 6 oktober heeft GBYH zich op de Informatiemarkt van de Coda Bibliotheek Ugchelen gepresenteerd. Het
was een goede gelegenheid om contacten te leggen, en ook hier verkochten we artikelen uit Kenia.
• Op 15 oktober preekte Simon in de gemeente Vader Huis in Den Haag. D.m.v. een powerpoint presentatie
vertelde Ria over het werk van GBYH. Tijdens deze dienst werd er gecollecteerd voor GBYH.
• Bovengenoemde collectes en de opbrengst van de verkochte artikelen hebben we overgemaakt naar onze actie
bij Wilde Ganzen, voor de bouw van twee klaslokalen in Katilu in Turkana. Deze actie heeft ruim € 11.800
opgebracht, veel meer dan we hadden gedacht. Daarom hebben we opnieuw een aanvraag ingediend bij
Wilde Ganzen. Dit keer voor de bouw van een naaiatelier op Kapkoi. Ook deze aanvraag hebben zij
gehonoreerd met 70% premie. Dus in plaats van één project, kunnen er twee projecten gestart worden.
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• Op 24 en 25 november werd in de Bronkerk in Ugchelen een kerstmarkt gehouden. Ook daar stond GBYH met
een stand. De helft van de opbrengst van de kerstmarkt, € 1800, was bestemd voor GBYH, een geweldig
bedrag.
• We ontvingen een toezegging van de Waterloopleinmarktcommissie van de Bronkerk in Ugchelen, dat GBYH één
van hun goede doelen is voor het jaar 2007! De opbrengst van de kerstmarkt en de toezegging van de
Waterloopleinmarktcommissie zijn voor ons reden om in 2007 opnieuw een aanvraag in te dienen bij Wilde
Ganzen.
Toekomstplannen
Kapkoi
• 1e woning: In de vorige nieuwsbrief schreven we dat het fundament is gelegd voor de eerste woning. Dit is helaas
nog niet gebeurd. Wel zijn alle materialen gekocht en hopen we deze maand met de bouw te beginnen.
• Naaiatelier: We hopen een begin te maken met de bouw van het naaiatelier. Via stichting Derde Hands in
Apeldoorn hebben we dankzij een gift 30 tweede hands naaimachines gekocht. Handnaaimachines, elektrische
en enkele die zowel met de hand als elektrisch bediend kunnen worden. Deze naaimachines gaan evenals de
spullen voor de polikliniek per container naar Kenia. In het naaiatelier willen we schooluniformen gaan naaien
voor onze eigen school, maar ook in opdracht voor andere scholen.
Katilu in Turkana
Aan het eind van deze maand wordt gestart met de bouw van de twee klaslokalen in Katilu. Tevens is er geld
beschikbaar voor de schooluniformen en voor het aanschaffen van een muziekinstallatie voor evangelisatie
doeleinden.
Reizen
•Reis bestuur: Wim en Ria Hart hopen in maart 2007 naar Kenia te gaan om zich ter plekke te laten informeren
over de projecten, de voortgang te bekijken, en verdere mogelijkheden te onderzoeken.
• Langer Verblijf: Matthias Verbaan is samen met Mariska Westhuis afgelopen zomer 6 weken in Kenia geweest.
15 januari 2007 gaat hij daar weer naar toe, nu samen met zijn broer Jochem voor tenminste 6 maanden om
onder meer les te geven aan de middelbare school in Kapkoi. Jochem gaat voor zijn studie SPW (via ROC
Aventus Apeldoorn) 6 maanden stage lopen aan de Elim Star Academy, de lagere school, waar Beatrice de
leiding over heeft.
• Teamreis: Omdat we het fijn vinden om anderen te betrekken in het werk van GBYH organiseren we deze zomer
een teamreis van 18 juli tot en met 11 augustus, voor maximaal 10 personen. Het is de bedoeling dat er twee
weken gewerkt wordt, op de verschillende locaties (Kapkoi, en Katilu in Turkana), waarna er een rondreis
gepland staat van enkele dagen door Kenia. Verdere informatie kunt u aanvragen via ons e-mail adres of
per telefoon.
Oproep
Iedere maand maken we een bedrag van € 3.207,50 over naar Kenia. Met dit geld worden heel veel mensen
ondersteund. We constateren dat mensen graag geld geven aan speciale projecten, die een duidelijk einde hebben,
zoals de bouw van een school of een polikliniek. Om geld te ontvangen voor iets dat geen duidelijk zichtbaar
resultaat geeft en een open einde heeft, zoals het onderhouden van een gezin, ligt moeilijker. Wij hebben een aantal
zeer trouwe gevers/donateurs, maar zouden dit aantal graag zien groeien. Wilt u er eens over nadenken of u
misschien zou kunnen helpen bij dit maandelijkse bedrag?
Gebedspunten
•Danken voor het vele werk dat is verzet.
• Danken voor alle giften die we ontvangen hebben.
• Danken voor de toezegging voor een gift in 2007.
• Bidden voor de gezondheid van Isaac, voor zijn vrouw Juddi en voor hun baby Simon.
• Bidden voor de voortgang van de projecten.
• Bidden dat de lijst van donateurs zal groeien.
• Bidden voor de reizen die gepland staan.
Dringend verzoek
Om kosten te besparen van verzending van de nieuwsbrief, zouden we de brief graag digitaal verzenden. Heeft u
een e-mail adres en wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen, laat het ons dan weten via info@gbyh.nl
Tot slot
Als penningmeester wil ik u er nog attent op maken dat alle giften ten goede komen aan de doelen in Kenia. De
nieuwsbrief, de reizen enzovoort betalen we zelf. Ook Simon en Beatrice krijgen geen geld van de Stichting. Als u
geeft dan komt uw geld echt volledig ten goede aan de weduwen en wezen en het proberen hen zelf in hun
levensonderhoud te laten voorzien.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Greetje van Meulen, penningmeester
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