Meedoen
Momenteel is breien weer helemaal
in. Mocht u ook enthousiast met de
breipennen aan de slag willen dan hebben
wij een breipatroon beschikbaar. U kunt
het aanvragen via info@gbyh.nl In onze
projecten zijn er veel kinderen die niet
voldoende geld hebben om een trui als
onderdeel van het schooluniform te
kopen. U kunt met uw breiwerk dan ook
daadwerkelijk iemand helpen. De kleur van
de trui is donkerblauw met een klein wit
streepje in de boorden.

Nieuwe website www.gbyh.nl
Na veel werk is eind maart de geheel
vernieuwde website de lucht in gegaan. Het
verschil is goed te zien, een frisser ontwerp,
duidelijke structuur en makkelijk te lezen. U
bent van harte uitgenodigd om de website
te bekijken. De komende tijd zijn we nog
bezig met de laatste aanpassingen. Houdt
u de agenda in de gaten voor de acties? Kijk
ook eens naar het grote assortiment van de
bakactie.

St. GBYH

Nieuws
Dit is Samuel hij is één van de weeskinderen
uit de Homes. In een brief schrijft hij het
volgende: “Zeg tegen de kleine kinderen
zoals ons om naar Kenia te komen zodat we
met elkaar kunnen spelen!’
Activiteitenkalender:
juli culinaire avonden in Rijen
(zie website www.gbyh.nl)
8 september deelname Mondial festival in
Oranjepark in Apeldoorn
15 september deelname Honingmarkt
in Ugchelen
29 september autowasdag in Ugchelen
29 september culinaire kookavond
in Brabant door kookclub LCC
Met vriendelijke groeten,
Wim en Ria Hart
Klaas Kousemaker
Eveline Verbaan
Maja Visser

Wilde Ganzen vliegt
voor Elim Star!
onze visie:

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.

weduwen & wezen
bijstaan in hun nood
Jacobus 1: 27

Laatste nieuws uit Kenia!
brief 15 | juni | jaargang 2012

De Homes
De weeskinderen wonen, al weer bijna
anderhalf jaar naar volle tevredenheid in
de nieuwe homes. Tot en met november
2011 heeft Judy voor Mwangi, Anthony,
Moses, Paul, Esther, Mary-Ann, Joseph,
Sammy en Nelson gezorgd, en daarnaast
ook voor haar eigen zoon Simon. Zij kreeg
hulp van Margret in de huishouding. Nadat
Judy en Margret zijn verhuisd, hebben
Laban en zijn vrouw Jane de zorg voor de
kinderen op zich genomen. Wij zijn daar
erg blij mee. Laban kent de kinderen heel
goed. Hij is altijd al betrokken geweest
bij de kinderen. Hij bracht ze naar school,
deed allerlei klussen en kent de kinderen
al sinds het begin van God Bless You
Homes. Zijn vrouw Jane komt zelf uit een
groot gezin en op heel natuurlijke wijze
heeft zij haar plek als “zorgmoeder”
ingenomen. De kinderen ontwikkelen
zich goed. Mwangi gaat inmiddels naar
de God Bless You High School, de andere
kinderen naar de Elim Star Academy.

Bouw mee aan de basisschool van GBYH
Momenteel worden er door St. GBYH
verschillende acties gevoerd om geld
op te halen voor de bouw van een
duurzaam gebouw voor de Elim Star

Communicatie workshops
De laatste twee weken van maart was Maja
samen met Ria op werkbezoek in Kenia. Het
was opnieuw een bijzondere tijd. Dit keer
stonden er naast alle gesprekken ook het
geven van communicatie workshops door
Maja op het programma.
Alle personeelsleden van de GBYH konden
in groepen een workshop volgen die als
thema had: Wat doe je als een student
of collega bij je komt met een vraag om
advies? Ga je hem vertellen wat hij het
beste kan doen of ga je vragen stellen zodat
hij zijn eigen oplossing kan bedenken? Een
oefening waarbij men iemand geblinddoekt
door een circuit moest leiden maakte het

Academy, daarnaast ontvangen we ook
giften en donaties. De nieuwbouw van
de basisschool kost in totaal € 79.000.
Hiervan wordt € 20.000 geworven in Kenia
en de rest, € 59.000, in Nederland. Wilde
Ganzen, die dit jaar vliegt voor ons project,
geeft een premie van 55%, dit houdt in
dat St. GBYH € 38.000 moet inzamelen in
2012. In mei zijn wij de grens van de eerste
€ 10.000 gepasseerd. Hiervoor zijn we
ontzettend dankbaar, maar dit laat ook zien
dat we er nog niet zijn. Helpt u mee met
de bouw van de Elim Star? Hoe komt de
nieuwe basisschool er dan uit te zien? Het
wordt een gebouw met twee verdiepingen
omdat onze kavel qua ruimte beperkt is
en er toch voldoende speelruimte voor
de kinderen over moet blijven. Ruime
en lichte lokalen die beter koel blijven en
in de regentijd voldoende beschutting
geven. Kortom duurzame bouw en dus
minder onderhoudsgevoelig met lagere
exploitatiekosten

verschil tussen deze twee opties helder
en concreet. Daarna gingen we met elkaar
aan het werk om de goede vragen te leren
stellen.
Enthousiaste en ontroerende
reacties na afloop. Voor het volgend
werkbezoek staan er opnieuw workshops
op het programma. Deze workshops dragen
bij aan betere werkverhoudingen en het
komt ten goede aan de kwaliteit van het
onderwijs. Ook de oudste leerlingen van de
GBY High School volgden in kleine groepen
een workshop. Bij hen stond het thema
feedback geven centraal. Voor alle mensen
over de hele wereld een lastig onderwerp.

Zoals een student het verwoordde: “Ik ben
altijd bang dat de ander boos wordt of zich
gekwetst voelt, dus heel vaak zeg ik niets
maar het blijft wel in mijn hart zitten”. Dus
eerst maar eens leren wat de regels van
feedback geven zijn en dan natuurlijk met
elkaar oefenen. Aan het eind zegt Grace:
“Ik heb gezien dat ik altijd op een botte
en boze manier feedback geef maar dat ik
nu weet dat het ook heel anders kan…….”
De studenten kunnen een jaartje oefenen.
Wij zijn benieuwd wat de ervaringen de
volgende keer zullen zijn.
Naaiproject
In januari 2012 is Beatrice Nyamongo
begonnen als naaidocent in het naaiatelier
op Kapkoi. Zij geeft les aan de leerlingen van
klas 1en 2 van de God Bless You High School.

Voor leerlingen die na hun middelbare
school niet in de gelegenheid zijn om door
te leren is dit een zeer goed alternatief.
Om geen lappen stof te verspillen, worden
met behulp van krantenpapier patronen
getekend en in elkaar genaaid. De
leerlingen zijn reuze enthousiast over deze
praktijklessen.

