Workshop ketting maken
Een gezellige middag of avond met als resultaat een prachtige ketting in de
door u gekozen kleur(en), passend bij uw eigen kledingstijl.
Datum:		
Tijd:		
		
Kosten:		
Plaats:		
Opgeven via:

Nieuws
van St. GBYH

woensdag 15 juni 2011
’s middags van 14.00 – 16.00 uur
’s avonds van 19.30 – 21.30 uur
€ 20,00 (inclusief materiaal en consumptie)
de Duiker, Hoenderloseweg 10, Ugchelen
info@gbyh.nl of tel. 055-5423712

De workshop wordt gegeven door Hettie en Annerieke Wouda.

Autowasdag op twee locaties
Datum:
Tijd: 		
Kosten: 		
		
Plaats 1:		
Opgeven via:
Plaats 2:		
Opgeven via:

zaterdag 18 juni 2011
van 10.00 uur ’s ochtends - 15.30 uur ’s middags
voor het wassen van de auto € 10,00
voor het stofzuigen van de auto € 7,50
de Parkelaar 14 te Ugchelen
info@gbyh.nl of tel. 055-5423712
CGK ’s Gravenmoer, Hoofdstraat, bij het Dorpsplein
klaaskousemaker@live.nl of tel. 06-15610448

Bij voorkeur van te voren opgeven, zodat wij uw auto op de afgesproken
tijd kunnen wassen. Zodoende hopen we lange wachttijden te voorkomen.
Wat u nog meer kunt verwachten:
• Presentatie van onze projecten in Kenia
• Verkoop van koffie, thee, frisdrank en
eigen gebakken cake, koek en appeltaart
• Verkoop van keniaanse en handgemaakte artikelen
Daarnaast hebben wij Stichting Akwaaba uitgenodigd om zich te presenteren tijdens de
autowasdag in Ugchelen. Deze organisatie zet zich net als Stichting GBYH in voor Afrika.
De opbrengst van beide activiteiten is bestemd voor de bouw van praktijklokalen
naast de GBY High School.

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 13 | juni | jaargang 2011

REIS NAAR KENIA
Ria, hoe was je reis naar Kenia en wat heb
je zoal gedaan?
“Het was een goede reis! Dit keer ben ik er
een maand geweest.
Ik heb knutselwerk gedaan in alle groepen
van de Elim Star Academy en op de GBY
High School. Ook heb ik lesgegeven aan de
leerkrachten, zodat zij de komende twee
semesters knutsellessen kunnen geven aan
de scholieren.

’s Middags gaf ik naailes aan een aantal
kleermakers. Zij waren erg enthousiast
over de meegebrachte patronen, die
we dan ook met veel plezier hebben
uitgewerkt.
Daarnaast heb ik gesprekken gevoerd
met degenen die betrokken zijn bij onze
projecten. Ik vind het indrukwekkend om
te zien wat er sinds de eerste ontmoeting
met Simon en Beatrice in 2004 tot stand
is gekomen, en hoe God het werk heeft
gezegend.”

HOMES
In december zijn Judy en de kinderen naar
de nieuw gebouwde Homes verhuisd. Hier
ziet u een foto van de woningen. We zijn
blij en dankbaar dat de huizen er staan.
De bouwkosten zijn voor een groot deel
gefinancierd door Wilde Ganzen en NCDO.

GOD BLESS YOU HIGH SCHOOL
Even voorstellen:
Mijn naam is John Wanjohi Kiragu, ik ben
19 jaar en doe dit jaar eindexamen op de
GBY High School. Ik heb een droom dat ik
op een dag mijn familie en degenen die te
maken hebben met armoede zal kunnen
helpen. Ik wil advocaat worden zodat ik me
kan inzetten voor gerechtigheid. Ik geloof
dat ik het kan en ik zal nooit opgeven.

BESTUUR
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik
maken om mijzelf voor te stellen als nieuw
bestuurslid van Stichting GBYH.
Mijn naam is Maja Visser-van Loon. Ik ben
getrouwd met Leo en we hebben drie
kinderen en een schoonzoon. Ik heb een
eigen bureau voor supervisie, coaching
en training. Vanaf 1999 tot mei 2011 ben
ik als deputaat voor de buitenlandse
zending van de Chr. Geref. Kerken intensief
betrokken geweest bij het zendingswerk in
Mozambique.
Via onze kinderen kwam ik in contact met
het werk van Stichting GBYH. Zij gingen als
vrijwilliger in 2009 naar Kenia en kwamen
laaiend enthousiast terug.
Afgelopen
maart ben ik naar Kenia gegaan en door
Ria voorgesteld aan Simon, Beatrice en alle
andere betrokkenen.
Met eigen ogen heb ik kunnen zien wat
er is opgebouwd en ik ben diep onder
de indruk geraakt van wat er onder de
zegen van God tot stand is gekomen. We
hebben met elkaar plannen gemaakt wat
er de komende jaren nodig zal zijn om de
projecten zowel in Kenia als in Nederland
goed te verankeren. Het is geweldig dat ik
hier mijn steentje aan bij mag dragen door
mijn kwaliteiten en ervaringen in te zetten
voor het werk van Stichting God Bless You
Homes.
FONDSENWERVING
In april gaven we een presentatie aan alle
groepen van basisschool de Bouwhof in
Ugchelen.
De kinderen raakten hierdoor betrokken
bij hun leeftijdgenootjes in Kenia en
geënthousiasmeerd om zich voor hen in
te zetten. Tijdens een paasmarkt werden
allerlei door de kinderen gemaakte

werkstukken verkocht met een prachtige
opbrengst van € 1050,00! Waarvoor
hartelijk dank!
Momenteel voeren we actie voor de
uitbreiding van de GBY High School.
Daarnaast willen we praktijklokalen
bouwen, zodat we jonge mensen de
mogelijkheid kunnen bieden om een beroep
te leren, zoals bijvoorbeeld het beroep van
kleermaker, timmerman of loodgieter.
ACTIVITEITEN AGENDA
• 15 juni workshop ketting maken
• 18 juni - autowasdag
• 22 juni - deelname zomermarkt in Raalte
en in Apeldoorn
• 4 en 24 juni, 9 en 16 juli culinaire
avonden door Maja Visser
(zie www.gbyh.nl )
GEBEDSPUNTEN
• danken voor alles wat er in de afgelopen
jaren tot stand is gekomen
• danken voor gemotiveerde medewerkers
en vrijwilligers
• bidden voor Simon en Beatrice die
leiding geven aan alle projecten

Met vriendelijke groeten,
Wim en Ria Hart
Klaas Kousemaker
Eveline Verbaan
Maja Visser

