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Laatste nieuws uit Kenia!
Homes
Mwangi is één van de eerste weeskinderen van God Bless You
Homes. Op dit moment is hij bezig met zijn laatste examens van de
basisschool. Deze examens moeten
worden gehaald om naar de middelbare school te kunnen. In Kenia
krijgen de kinderen dan veel kaartjes
van hun familie. Zou u Mwangi een
kaartje willen sturen om hem aan te
moedigen? Dit is het adres:
Hilary Mwangi, Kitale
Progressive School
P.O. Box 3662, Kitale, Kenya.
De grond achter de Elim Star Academy is aangekocht en de plannen
zijn om in januari 2010 te beginnen
met de bouw van de Homes.
Elim Star Academy & God Bless You High School
Zoals een tijdje geleden in de media naar voren kwam, is Kenia
door een periode gegaan van extreme droogte. Door deze droogte
was er sprake van honger in veel delen van het land, wat vooral
effect had op de armste laag van de samenleving. Veel kinderen
van de Elim Star Academy en de God Bless You High School zijn
erg arm en het is voor hen moeilijk om het schoolgeld te kunnen
betalen. Aan het begin van het afgelopen semester kwam één van
de leerlingen op school met een kip onder zijn arm. Dit was de
enige manier waarop zijn familie zijn schoolgeld kon betalen.
Ieder semester (drie maanden) is er € 20 per leerling nodig voor
schoolgeld incl. een lunchmaaltijd. Ook is er geld nodig voor
schoolboeken. Over het algemeen kost één tekstboek rond de € 4,
terwijl het gemiddelde inkomen per dag van werknemers
ligt op € 1,50.

In het afgelopen jaar hebben we fondsen ontvangen voor de
bouw van een nieuw klaslokaal van de Elim Star Academy en
voor een klaslokaal en een
practicumlokaal van de
God Bless You High School.
In december zal er hard
worden gewerkt om deze
uitbreidingen te realiseren.
Medisch Centrum
Voor de uitbreiding van het
medisch centrum met een
extra ruimte voor verloskunde ontvingen we een gift
van € 6000. We hebben
echter nog € 10.000 nodig
om te kunnen starten met de
bouw, en voor de inrichting
van deze ruimte is er nog
eens € 5000 nodig.
Vrijwilligers naar Kenia
Afgelopen zomer zijn Eline, Klaas, Eva en Harmen, vier vrijwilligers uit Nederland, aan het werk geweest voor God Bless
You Homes. Zij hebben fantastisch werk geleverd voor het medisch centrum en op de scholen. Ook werden er “free clinics”
georganiseerd waarbij de plaatselijke bevolking werd behandeld tegen o.a. worminfecties, malaria en open zweren en
waarbij medicijnen werden verstrekt. Meer dan 800 mensen
werden in één week geholpen!

In januari zullen twee nieuwe vrijwilligers, Judith en Alieke,
gaan helpen voor een periode van drie maanden. Het is fantastisch om het enthousiasme en de inzet van jonge mensen
te zien voor het werk in Kenia. Wij zijn daar heel dankbaar
voor.
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Nieuws uit Nederland
GBYH Bakactie
Inmiddels zijn we al twee jaar bezig met de bakactie, waarbij
voornamelijk appeltaarten en kruidkoeken worden verkocht. Tot
nu toe heeft de bakactie € 3500 opgebracht. Bakster Ria Hart:
“Ik ben het nog lang niet zat. Het is een leuke manier om de
mensen in Kenia te kunnen helpen. Het is fijn om gemotiveerd te
worden door de bestellingen die binnen blijven komen.”

Fondsenwerving
Wij vragen uw aandacht en financiële steun voor:
• Support van de kinderen. Als gevolg van de
economische crisis en de droogte is er meer geld nodig
voor levensonderhoud
• De bouw (en inrichting) van een extra ruimte voor
verloskunde € 15.000
• Support van de scholen, lesmiddelen en meubilair
voor de nieuwe klaslokalen
Wilt u donateur worden voor een vast bedrag per maand, dan
helpt u ons geweldig, maar ook met éénmalige giften zijn we
heel blij!

Vrouwenochtenden voor God Bless You Homes
Het groepje vrijwilligers dat komt helpen is inmiddels
uitgegroeid naar zes vrouwen. Er worden appels geschild voor de
appeltaarten, en er wordt gewerkt aan diverse naaiopdrachten.
Zo zijn er in de afgelopen periode vier bruidsjurkjes gemaakt en
zijn op vele handdoeken namen en teksten geborduurd. De opbrengst van deze opdrachten gaat naar God Bless You Homes.
Veranderingen in het bestuur van GBYH
Begin november hebben Simon en Beatrice samen met hun
dochter Mercy een bezoek gebracht aan Nederland. We hebben die periode benut om intensief met elkaar te praten over
de organisatie en de voortgang van ons werk. Mercy is inmiddels volledig werkzaam voor GBYH en daar zijn we heel erg blij
mee.
Om de samenwerking met Kenia ook bestuurlijk goed vorm te
geven, zijn we met Simon en Beatrice overeengekomen dat zij
uit het bestuur van onze Nederlandse stichting treden. Zij
blijven het bestuur vormen van onze Keniaanse partnerstichting.
Daardoor opereren we, naar onze mening, beter als partnerorganisaties.
Sinds de start in 2005 is Greetje van Meulen onze penningmeester geweest. Ze heeft besloten om met dit werk te stoppen. Greetje heeft een belangrijke bijdrage geleverd. We willen
haar dan ook hartelijk danken voor haar inzet gedurende de afgelopen jaren!

Gebedspunten:
• Danken dat de grond voor de Homes is aangekocht,
en dat we kunnen gaan bouwen
• Danken voor het team van mensen dat zich inzet
voor GBYH
• Danken voor de opdrachten en bestellingen voor de
naaiochtenden en de bakactie
• Bidden voor de leefomstandigheden van de mensen
in Kenia, die verergerd zijn door de extreme droogte
en honger
• Bidden voor Mwangi die bezig is met zijn laatste
schoolexamen
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 dan weten via
info@gbyh.nl.
De kosten van de nieuwsbrief worden betaald door een sponsor,
en gaan niet ten laste van de giften voor projecten.
We wensen u fijne feestdagen en een gezegend 2010 toe.
Eveline Verbaan
Wim en Ria Hart

Bakactie
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. Contactpersoon: Ria Hart
Cakejes (4 stuks)
Kruidkoek		
Cake in tulbandvorm
Appeltaart 		

€ 1,00
€ 3,00
€ 4,50
€ 7,50
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