Nieuws
van St. GBYH

High Tea
Stichting God Bless You Homes nodigt u
uit voor een High Tea!
Wanneer? 20 november 2010
Waar?
De Parkelaar 14, 7339 JB Ugchelen
Tijd?
10.00 – 12.00 uur of 14.30 – 16.30 uur
Prijs?
€ 12,50
Het is de bedoeling dat u zich van te voren opgeeft
via ons e-mail adres info@gbyh.nl of per telefoon
055-5423712. Per ochtend/middag is er ruimte voor
20 personen. Geef u snel op, want vol is vol!

St. God Bless You Homes
de Parkelaar 14
7339 JB Ugchelen NL

E. info@gbyh.nl
W. www.gbyh.nl
T. 06-51061929 / 055-5423712

KvK: 08137099
ING Apeldoorn 67 15 39 523

Aangesloten bij Mondial Apeldoorn, platform voor ontwikkelingssamenwerking.
Aangesloten bij Partin, de koepel voor het particuliere initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

onze visie
weduwen & wezen
bijstaan in hun nood
Jacobus 1: 27

Laatste nieuws uit Kenia!
brief 12 | november| jaargang 2010

Homes
De afgelopen maanden is er hard gewerkt
om de bouw van de Homes af te ronden.
Judy en de weeskinderen zien er erg naar
uit om in hun nieuwe huis te gaan wonen.
De wijk Milimani, waar de woningen zijn
gebouwd, is een veilige omgeving en dichter
bij de school van de kinderen.
Op woensdag- en zaterdagochtend
wordt Judy geholpen door Ann bij het
schoonmaken van het huis, het wassen
van de kleding en het klaarmaken van
de maaltijd. Ann ontvangt hiervoor een
vergoeding en wordt zodoende ook
zelf geholpen in de zorg voor haar drie
kinderen.

In de vakantie zijn de kinderen samen met
Judy op bezoek geweest bij familie van
Simon en Beatrice in Nyeri. De kinderen
hebben er erg van genoten om in een
andere omgeving te zijn en om te spelen in
de omringende theeplantage. Ze maakten
tochten naar de rivier om water te halen,
maar sprongen er eerst zelf in om lekker te
zwemmen.
Elim Star Academy & God Bless You
High School
In september en oktober hebben twee
PABO-studenten, Annick en Tabitha, zich
ingezet als vrijwilliger op de Elim Star
Academy en de God Bless You High School.

Ze hebben met veel plezier les gegeven aan
de kinderen en de studenten. De leraren
waarderen het werk van de vrijwilligers
zeer en het heeft een goede impact op de
leerlingen. Door de aanwezigheid van de
vrijwilligers gaat de Engelse taalbeheersing
duidelijk vooruit. Het geven van creatieve
lessen valt reuze in de smaak, met
glunderende gezichten als gevolg.
De studenten van klas vier van de GBY
High School zijn zich aan het voorbereiden
voor hun eindexamen. Op zaterdag
volgden ze verschillende bijlessen, en
bij een tussentijdse toets bleek dat hun
prestaties goed vooruit zijn gegaan. Het is
een spannende tijd voor hen, omdat het
behalen van een diploma zeer bepalend
is voor hun toekomst. Wilt u voor hen
bidden?
Investeer in de toekomst van een kind
In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u
dat we op zoek zijn naar extra financiering
voor het schoolgeld van leerlingen van de
Elim Star Academy en de God Bless You
High School. Voor € 12,00 per maand kan
één kind naar school en krijgt het dagelijks
een warme maaltijd. Een aantal mensen
heeft gehoor gegeven aan deze oproep
en we kunnen u melden dat er op dit
moment elf kinderen worden gesponsord!
Wanneer u hiervoor (regelmatig) geld wilt
overmaken, dan graag onder vermelding
van “schoolgeld”. Iedere bijdrage die
binnenkomt voor schoolgeld is meer dan
nodig. Dus ook met kleinere bedragen of
eenmalige giften kunt u helpen.
Groentetuin
Afgelopen zomer zijn er drie vrijwilligers,
Idelette, Lisa en Jorien, werkzaam geweest
voor GBYH in Kenia. Idelette is in deze

Ook zijn we op zoek naar scholen die actie
voor GBYH zouden willen voeren.
Wie zou ons hiermee kunnen helpen?

periode begonnen met de aanleg van een
groentetuin. Zij zag de grote hoeveelheid
groente die elke week wordt ingekocht voor
de Homes en de scholen en de beschikbare
landbouwgrond op Kapkoi. Beide feiten
werden gecombineerd, en met behulp van
sponsorgeld dat zij van familie en vrienden
had ontvangen werd de groentetuin
gerealiseerd. Inmiddels heeft men al flink
kunnen oogsten!
Fondsenwerving en activiteiten
We nodigen u van harte uit voor een High
Tea op 20 november aanstaande. U bent
welkom ’s morgens van 10.00 – 12.00 uur
of ’s middags van 14.30 – 16.30 uur. De prijs
is € 12,50. Het is de bedoeling dat u zich
van te voren opgeeft via ons e-mail adres
info@gbyh.nl of per telefoon 055-5423712.
Per ochtend/middag is er ruimte voor 20
personen. Geef u snel op, want vol is vol!
Op 10 december, de Dag van de
Mensenrechten, staan we met een kraam
op de informatiemarkt van Amnesty
International in het Gemeentehuis in
Apeldoorn. Verder nemen we in december
deel aan verschillende kerstmarkten in
verpleeg- en verzorgingstehuizen.
We zijn op zoek naar meer plaatsen om ons
werk te kunnen presenteren. Weet u een
gelegenheid waar dit mogelijk zou zijn?

Bakactie
De bakactie loopt inmiddels drie jaar. Iedere
week komen er bestellingen binnen en
wordt er met veel plezier cakejes, kruidkoek,
tulband of appeltaart gebakken. Het
behaalde resultaat tot nu toe is € 4800,00!
Met dank aan de C-1000 in Ugchelen,
Fruithandel Leusink en de Kaascoman, voor
het sponsoren van de ingrediënten.
Gebedspunten:
• Danken voor de vrijwilligers die zich
inzetten voor GBYH
• Danken voor het schoolgeld dat
binnenkomt
• Danken voor de aangelegde groentetuin en voor de eerste oogst
• Bidden voor de studenten van klas
vier van de GBY High School die bezig
zijn met de voorbereiding van hun
eindexamen

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de High
Tea of één van de andere activiteiten.
Met vriendelijke groeten,
Eveline Verbaan
Klaas Kousemaker
Wim en Ria Hart

