studenten van de High School niet mogelijk
om dagelijks de reis naar school te maken,
deze studenten zijn intern. De kosten voor
school- en kostgeld voor deze studenten
bedragen € 30 per maand (dat is inclusief
drie maaltijden per dag).

Investeer in de toekomst van een kind in Kenia!
Investeren in kinderen is investeren in de
toekomst. In de toekomst van het kind,
maar ook breder. Hoe eerder een kind op
de juiste manier wordt gestimuleerd zich
te ontwikkelen, hoe beter het later zelf een
bijdrage kan leveren aan de samenleving.
Op de Elim Star Academy en de GBY High
School zitten veel kinderen waarvan de
ouders/verzorgers het schoolgeld niet of
maar gedeeltelijk kunnen betalen. Wij
willen u dan ook vragen of u één van deze
kinderen wilt sponsoren.
De schoolkosten voor een leerling van de
basisschool de Elim Star Academy zijn € 15
per maand. Voor een student van de GBH
High School zijn de kosten € 20 per maand.
Alle kinderen van zowel de basisschool als
de GBY High School krijgen één (warme)
maaltijd per dag. Daarnaast is het voor veel

St. GBYH

Nieuws

Waterloopleinmarkt in Ugchelen
De Bronkerk in Ugchelen organiseert
jaarlijks één grote en twee kleine
rommelmarkten. De opbrengst van de
markten is deels voor de Bronkerk en deels
voor steeds wisselende goede doelen.
Eén van de toegekende goede doelen van
2013 is Stichting God Bless You Homes!
De opbrengst zal worden besteed aan de
GBY High School. De Werkgroep van de
Waterloopleinmarkt zoekt vrijwilligers
voor de ophaaldag, zaterdag 25 mei, en
op de grote markt, zaterdag 1 juni. Bent
u in de gelegenheid om te helpen laat het
dan weten via info@gbyh.nl of tel.nr. 0555423712
Met vriendelijke groet,
het bestuur van Stichting God Bless You
Homes
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
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Nieuws uit Kenia
Op het moment dat u deze nieuwsbrief
ontvangt is het alweer een paar weken
geleden dat de nationale verkiezingen in
Kenia hebben plaatsgevonden. Op 4 maart
gingen de Kenianen naar de stembus om
een nieuw parlement en een nieuwe
president te kiezen. Een gebeurtenis
waar met spanning naartoe werd geleefd
omdat de laatste verkiezingen in 2007 met
veel geweld gepaard gingen. Kort na de
verkiezingen ontvingen we nieuws uit Kenia
dat we graag willen doorgeven.
“Het lijkt allemaal nog vrij rustig. Het
wachten is op de definitieve uitslag.
Wij hopen en bidden dat deze uitslag
vreedzaam zal worden ontvangen. Met ons
allen gaat het goed.”
In december zijn de kinderen voor een
korte kerstvakantie naar Nakuru geweest.
Ze hadden een geweldige tijd met o.a. een
bezoek aan het natuurpark en de Menengai
kraters. De kinderen konden voor het eerst
in het echt zien waarover ze op school
hadden geleerd. De kinderen kregen ook
nieuwe kleren, ze hebben enorm genoten.

Op de Elim Star Academy is gestart met
het achtste leerjaar. Eind 2013 zullen voor
het eerst kinderen mee gaan doen aan het
nationale examen.

We zijn blij en dankbaar dat op de God Bless
You High School 12 eindexamenstudenten
een score hebben gehaald die toegang
geeft tot de universiteit. Voor de eerste klas
hebben zich 15 studenten aangemeld. We
verwachten na de verkiezingen nog meer
aanmeldingen. De overnachtingsruimte
voor de jongens is afgebouwd. Het gebouw
biedt ruimte voor 45 tot 50 jongens. Dit is
goed voor de continuïteit van de school
Nieuwbouw van de GBYH basisschool
Eind januari is de fondsenwerving die
we in samenwerking met Wilde Ganzen
hebben gedaan voor basisschool de
Elim Star Academy afgesloten met een
eindopbrengst van € 46.600.

Dat is € 8.600 meer dan het streefbedrag
van € 38.000! Van Wilde Ganzen
ontvangen we hierover 55% premie.
We zijn ontzettend blij en dankbaar
voor al die gulle gevers en betrokken
vrijwilligers die hebben meegeholpen
met de gevoerde acties. Er waren veel
activiteiten: markten, culinaire avonden,
spreekbeurten, autowasdagen, collectes,
spinningmarathon, kledingruilactie, HighTeas, en de herderstocht in het Balloërveld.
Kortom, een heel actief en vruchtbaar
jaar! Heel hartelijk dank aan iedereen die
hieraan heeft bijgedragen!
De meeropbrengst van € 8.600 kunnen
we goed gebruiken. Mogelijk zal deze
meeropbrengst ook nog door Wilde
Ganzen gepremieerd worden met 55%
premie. Deze gelden zijn hard nodig omdat
de bouwkosten sinds de aanvraag van het

project in 2011 fors zijn gestegen. Ook is
er nog behoefte aan schoolinventaris en
leermiddelen. We hopen in april met de
bouw te beginnen en in 2014 het nieuwe
schoolgebouw in gebruik te nemen.

Naaiproject
We zijn vorig jaar gestart met een
naaiatelier op Kapkoi. We willen hiermee
in de toekomst, naast lesgeven, ook
inkomsten genereren, bijvoorbeeld door
schooluniformen te naaien die kunnen
worden verkocht. Zo kunnen middelen
voor de projecten worden verkregen en
wordt werkgelegenheid gecreëerd.
Momenteel voeren we actie om het
gebouw te voorzien van elektriciteit en van
degelijk meubilair zoals naaitafels, stoelen
en kasten voor de naaimachines en het
materiaal. Het bedrag dat we hiervoor
nodig hebben is € 4.000. Helpt u mee om
dit bedrag bij elkaar te krijgen?
Twee vrijwilligers van GBYH
Een kameel, kwast en een kerststal: de
herderstocht in Balloo!
Gewapend met een flink aantal truien,
mutsen, kaplaarzen en handschoenen
vertrokken we 24 december richting het
Drentsche Balloo. Een aantal jaar geleden is
een groep vrijwilligers hier gestart met een
herderstocht, die jaarlijks een paar duizend

bezoekers trekt. De opbrengsten van de
entree worden ieder jaar geschonken aan
een goed doel. Dit jaar GBYH. Als vrijwilligers
werden we ingezet als parkeerwacht,
vuurstoker en chocolademelkschenkers.
Rond 17.00 werd de kameel afgeleverd,
werden de olielampjes langs de route
ontstoken en namen alle figuranten hun
plekje in. Hoewel de eerste bezoekers al
om 17.00 klaarstonden om de tocht van
2,5 km te lopen, konden ze zich pas om
17.30 inschrijven bij de soldaten van keizer
Augustus. Nadat zij hun naam in de boekrol
genoteerd hadden, leidde hun tocht langs
de olielampjes vervolgens naar de herders
en engelen in het veld, de wijzen, de
herbergier en de evangelist Lucas. Hun tocht
eindigde bij de stal waar ze Jozef, Maria en
het kindje Jezus konden bewonderen. Om
na de wandeling weer lekker op te warmen,
werd er chocolademelk, koffie/thee en
kwast geschonken. Kwast, een drankje dat
wordt gemaakt van citroensap en kokend
water, schijnt hier een ware traditie in de
Koek & Zopie-tent te zijn. Nadat de laatste
bezoekers zijn vertrokken, vertrekken
ook wij weer richting het Brabantse land,
terugkijkend op een mooie, gezellige dag.
De tocht, die zo’n 2.500 bezoekers heeft
getrokken, heeft voor GBYH een bedrag van
€ 7.300 opgeleverd!
Joline en Esther Boudewijns

