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Beste mensen,
Situatie in Kenia
Sinds onze laatste nieuwsbrief van november is er heel veel gebeurd. Om met het goede nieuws te
beginnen: alle mensen die wij kennen in Kenia zijn tot nu toe ongedeerd gebleven. Maar spannend
was en is het nog steeds.
Sinds de verkiezingen op 27 december is het zeer onrustig in Kenia. U zult als geïnteresseerde en
betrokken lezer van deze nieuwsbrief ongetwijfeld het nieuws gevolgd hebben. Wat leek te
beginnen als een politiek conflict is inmiddels ontaard in een strijd tussen rivaliserende stammen.
Mensen die tot voor kort vreedzaam samenleefden staan elkaar ineens naar het leven. Het gaat
ons voorstellingsvermogen en begrip ver te boven. Wat we hier kunnen doen is bidden om vrede,
gerechtigheid en veiligheid voor alle weerloze mensen.
In de eerste weken was het ook rond Kitale erg gevaarlijk. Op Kapkoi zijn de ramen ingegooid van
het medisch centrum. De degelijke constructie van het gebouw voorkwam dat er geplunderd en
verder vernield kon worden. Inmiddels is er ’s nachts extra bewaking en hebben zich tot op heden
geen verdere incidenten voorgedaan. Ook was Kapkoi een tijdelijk toevluchtsoord voor families
die uit het gebied rond Eldoret vluchtten.
Simon en Beatrice behoren tot de Kikuyu’s en wonen in een gebied dat oorspronkelijk tot een
andere stam behoort. Dit betekent dat hun veiligheid niet gewaarborgd is. Toen zij een aantal
jaren geleden naar dit gebied zijn verhuisd, zagen zij dit als een opdracht die God hen gegeven
had. Daarom willen zij het werk van GBYH daar voortzetten.
Uw ondersteuning is meer dan ooit gewenst! Door het geweld is de economie tot stilstand gekomen.
De kosten van levensonderhoud stijgen razendsnel en primaire levensbehoeften beginnen schaars
te worden. Hierdoor zijn ook de kosten voor al het werk van GBYH flink gestegen. Inmiddels zijn de
werkzaamheden rondom GBYH weer opgestart. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er
zoal gebeurt.
De vrijwilligers
Op dit moment achten wij de situatie nog te instabiel om vrijwilligers te adviseren naar Kenia te
gaan. In dit verband is het goed om het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te
volgen. Dit kunt u vinden op www.minbuza.nl
Vlak voordat alle onlusten in Kenia begonnen kwamen Hanneke van Dronkelaar en Hilde van
Maanen terug. Ze hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt op de Elim Star Academy en kijken
terug op een gezegende tijd. Op 12 november vertrok Jan Peter Niezink als vrijwilliger. Hij besloot
om te blijven ondanks alle ongeregeldheden. Hij heeft vooral meegeholpen bij het schilderen van
de Elim Star Academy en bij de individuele begeleiding van de basisschoolkinderen. Op 3 maart
komt hij terug naar Nederland.
Een aantal van de Nederlandse jongeren die via GBYH naar Kenia zijn geweest, zijn betrokken
geraakt bij de opvang van straatkinderen door Daniel Juma. Hij biedt deze kinderen een
onderdak. Als gevolg van het geweld dreigde Daniel Juma het huis te moeten verlaten waarin hij
met de kinderen woont, omdat de eigenaar het huis wilde verkopen. Door de jongeren is een
éénmalige inzamelingsactie gestart om het huis te kunnen kopen. Dit is succesvol verlopen.
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Bouwactiviteiten
Er was geld beschikbaar voor de bouw van een klaslokaal bij de God Bless You High School.
Hiermee is in januari een aanvang gemaakt. Op dit moment wordt het lokaal gepleisterd en
daarna nog geschilderd. Men is druk bezig met het werven van nieuwe studenten.
Ook goed nieuws was dat via onze Engelse vrienden Harold en Ruth Menzies, in Polen(!)
gecollecteerd is voor GBYH. Dit leverde het mooie bedrag van € 2000 op. Dit bedrag heeft
meegeholpen bij de bouw van een noodlokaal voor de Elim Star Academy. Het aantal leerlingen
van deze basisschool blijft groeien! Meer structureel is de behoefte om een stuk grond bij de school
te kopen om zodoende de verdere gewenste uitbreiding in de toekomst te kunnen realiseren.
Wilde Ganzen/NCDO
Wat ons ook tot dankbaarheid stemt is dat de benodigde actieopbrengst voor de bouw van de
twee homes is gehaald! De prijzen van bouwmaterialen stijgen snel en we willen dan ook zo snel
mogelijk met de bouw van de huizen beginnen.
Kleine bakkerij voor Kenia
In oktober is Ria begonnen met het bakken en verkopen van cakejes, kruidkoeken, tulbanden en
appeltaarten. Het is inmiddels uitgegroeid tot een ware “bakkerij”. Inmiddels is voor ruim € 950
verkocht! (En dus ook gebakken, kunt u zich voorstellen hoe lekker het ruikt in huize Hart, en de
gezinsleden mogen er alleen maar naar kijken….). Veel van de ingrediënten krijgt ze gratis
geleverd door de lokale supermarkten in Ugchelen (Dekamarkt en C1000). Ook de kaasboer en
de groenteboer helpen mee met gratis eieren en goudrenetten. Als u mee wilt helpen met de
verkoop kunt u zich melden bij Ria.
Mercy in Nederland
Mercy, de dochter van Simon en Beatrice is van 5 december tot 10 februari in Nederland geweest
voor een stage ter afronding van haar universitaire opleiding automatisering in Kenia. Ze heeft
veel praktische kennis opgedaan op het kantoor van Van Huffelen & Meenink in Epe. Daar heeft
ze haar stagebegeleider en ook vele andere collega’s enthousiast gemaakt voor Kenia. Tevens
verkocht ze voor € 400 aan gebak, zodat ook hier een flink steentje is bijgedragen aan de
ondersteuning van GBYH.
Wij vragen uw aandacht voor de volgende gebedspunten:
· Bidden voor vrede en gerechtigheid in Kenia
· Bidden voor wijsheid en doortastendheid bij alle leiders in Kenia
· Danken en bidden voor de veiligheid van Simon, Beatrice, de kinderen en alle medewerkers
in Kenia
· Danken dat we kunnen zien dat het werk ondanks alle onrust doorgaat
· Danken voor iedere gift die we in het afgelopen jaar hebben ontvangen
· Bidden voor de gezinnen die GBYH ondersteunt
E-mail:
Om kosten te besparen willen we onze nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal verzenden. Heeft u een
e-mail adres en wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen, laat het ons weten via info@gbyh.nl
Een hartelijke groet namens het bestuur,
Wim Hart, bestuurslid.
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