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Beste mensen,
Sinds de vorige nieuwsbrief van februari is de situatie in
Kenia redelijk gestabiliseerd. Het land heeft nog steeds
te lijden van de gevolgen van de onlusten in de afgelopen
winter. De economie is ver weggezakt en veel producten
zijn slechts tegen veel hogere prijzen te verkrijgen. We zijn
dankbaar dat al onze projecten konden worden voortgezet,
en dat wij u de meest actuele stand van zaken door kunnen
geven. We nodigen u dan ook van harte uit voor onze
jaarlijkse informatieavond.

Elim Star Academy
Het aantal leerlingen van onze basisschool blijft
groeien. Het nieuwe semester begon in september 2008
met 74 leerlingen! Naast de klaslokalen is er een kantoor voor de leerkrachten gerealiseerd. De onderwijzers
kunnen nu in een eigen ruimte hun lessen voorbereiden,
vergaderen, en pauzeren. Ook kunnen hier de ouders
ontvangen worden.

Informatieavond
Wanneer:
5 november 2008
Waar:		
Bronkerk, Hoenderloseweg 10 te Ugchelen
Tijd:		
19.30 uur – 21.30 uur
Tevens verkoop van Keniaanse producten

Homes
Het gaat goed met alle kinderen. De twee oudste kinderen,
Mwangi en Stella, gaan nu naar de middelbare school. Ze
zijn erg leergierig. Omdat ze intern zijn gegaan, missen de
andere kinderen hen wel. Het is hartverwarmend om te
horen hoe hecht de band tussen de kinderen is.
Het doet ons veel verdriet om u te moeten vertellen dat
Isaac, de vader in het gezin van Home 1, afgelopen mei is
overleden. In één van de vorige nieuwsbrieven hebben we u
verteld dat Isaac een tumor achter zijn oog had. Uiteindelijk
is hij hieraan overleden. Judy, de vrouw van Isaac, heeft
veel troost ontvangen door haar geloof in God. In de zorg
voor het gezin wordt ze geholpen door Titus en Dorcas, de
ouders van Home 2. Naast haar rol als moeder is ze
begonnen met een opleiding tot kapster. We hebben
bewondering voor de veerkracht van Judy en de kinderen.

Er wordt nu ook onderwijs gegeven aan volwassenen,
die nooit een kans hebben gehad om naar school te
gaan. Eén van de leerlingen is een vrouw van 62 jaar.
Zij verdient haar inkomen met de verkoop van tweedehands kleding op de markt. Zij is nu in staat om zelf uit te
rekenen hoe ze moet afrekenen met haar klanten. Ook
is ze heel blij dat ze nu voor het eerst zelf haar Bijbel
kan lezen!
Omdat we verwachten dat de groei zich zal doorzetten,
willen we de school graag uitbreiden. Binnenkort willen
we beginnen met fondsenwerving
Het medisch centrum
Steeds meer patiënten bezoeken het medisch centrum
in plaats van een lange reis te maken naar het
dichtstbijzijnde hospitaal. Naast medische zorg is er ook
persoonlijke aandacht. Het personeel is vriendelijk en
geduldig waardoor mensen zich op hun gemak voelen
en ook echt waarderen dat er aandacht voor hen is.
De toezichthouders van de overheid waren tevreden
over de geboden kwaliteit van zorg. Een grote wens is
de bouw van een extra kamer voor bevallingen en een
ruimte waar patiënten voor een langere periode kunnen
worden opgevangen en verpleegd.
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God Bless You High School
Op de middelbare school is er in januari 2008 een nieuw
leerjaar bijgekomen. Hiervoor is een nieuw klaslokaal in
gebruik genomen. De studenten zijn enthousiast, en er
is een gemotiveerd team van leraren. Voor een beperkt
aantal studenten is het mogelijk om op school intern te
zijn. Zo kunnen diegenen die wat verder weg wonen ook
de highschool bezoeken.
Naaiproject Kapkoi
Met financiële steun van Wilde Ganzen is er een
naaiatelier gebouwd. Hier worden naai- en borduurlessen
gegeven. Er zijn schooluniformen genaaid voor de
kinderen van de Elim Star Academy en voor de studenten
van de God Bless You Highschool. Dit is gesponsord door
Stichting Kleermakershulp. Tevens worden er
beddenspreien, tafelkleden en kussenovertrekken
genaaid voor de verkoop.

Fondswerving
Het geld dat vorig jaar met hulp van NCDO/Wilde Ganzen
bijeen is gebracht, voor de bouw van twee homes, kon tot
op heden nog niet worden besteed. Bij nader inzien bleek
het bouwen van deze huizen op het terrein bij Kapkoi, als
gevolg van de gewelddadigheden in januari van dit jaar,
geen goede optie. De omgeving is dun bevolkt waardoor
het ’s nachts minder veilig is om er te wonen.
Hierdoor zijn we tot het inzicht gekomen om de huizen
te bouwen bij de Elim Star Academy, bij Kitale. Hier is
een stuk grond te koop dat we kunnen gebruiken voor
de bouw van de woningen en voor de uitbreiding van de
basisschool. De prijs van het perceel is € 28.000
waarvan we inmiddels de helft hebben binnengekregen.
We zoeken nu nog naar middelen voor financiering van
de andere € 14.000.
Deze plek heeft meerdere voordelen zoals betere politiebescherming en het feit dat kinderen zelf naar school kunnen gaan.
Wij vragen uw aandacht voor deze gebedspunten:
• Bidden voor verder herstel van vrede en gerechtigheid
in Kenia.
• Bidden voor de mensen die betrokken zijn bij God
Bless You Homes.
• Bidden voor de gezinnen die God Bless You Homes
ondersteunt.
• Danken dat het werk ondanks alle onrust is
doorgegaan.
• Danken voor de positieve ontwikkelingen op de
scholen.
• Danken voor de hulp die we ontvingen via stichting
Kleermakershulp uit Nederland.
Website | Vormgeving
Dankzij het prima werk van Hylmar Lindeboom kunnen
we u melden dat onze website online is. Onze site
www.gbyh.nl geeft u de nodige informatie en natuurlijk ook
veel foto’s. Ook zijn we blij met de nieuwe vormgeving van
ons drukwerk, dit werd ontworpen door MediaFashion.nl.
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.

Bakactie
Een jaar geleden ging de bakactie van start. De
opbrengst bedraagt tot nu toe € 2000. Een resultaat waar
we dankbaar voor zijn, en wat ons motiveert om vol
enthousiasme door te gaan. U kunt dus blijven
bestellen!
Eigen gebakken cakejes, kruidkoek, tulband of
appeltaart voor het werk van stichting God Bless You
Homes in Kenia. Het is ook mogelijk om met een
vrijwillige gift de actie te ondersteunen.

Appeltaart 		
Cake in tulbandvorm
Kruidkoek		
Cakejes (4 stuks)

€ 7,50
€ 4,50
€ 3,00
€ 1,00

Contactpersoon: Ria Hart
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