enthousiast en verrast dat je door simpele
regels op een vriendelijke en goede manier
de ander aan kunt spreken.

Een kaartje ter bemoediging
In Kenia is het de gewoonte dat met
examens familieleden van de studenten
een kaart sturen om ze te bemoedigen.
Veel kinderen uit arme gezinnen krijgen dat
niet. Wanneer u de leerlingen van groep 8
van de Elim Star Academy of de studenten
van Form IV van de GBY High School een
kaartje wilt sturen, dan kan dat via het
volgende postadres:
God Bless You Homes Foundation, P.O. Box
3662, 3200 Kitale, Kenya. De porto naar
Kenia is: op een kaart of enveloppe t/m 20
gram één postzegel van “Wereld 1” (€0,95).
De leerlingen/studenten zullen erg blij zijn
met uw meeleven!

Kraamkadootje
We verkopen slabbetjes met daarop de
volgende geborduurde teksten: ik ben lief,
ik ben blij, ik ben stoer, ik ben een parel
en oei ik knoei. Ook is het mogelijk om
een andere tekst of de naam van de baby
op een slabbetje te laten borduren. De
slabbetjes zijn gemaakt van een mooie
kwaliteit badstof en afgezet met biaisband
in vrolijke kleuren. De prijs is €7. Hiervan is
de opbrengst bestemd voor het naaiatelier
in Kenia.

St. GBYH

Nieuws

We wensen u een fijne zomer!
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!
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Inventaris voor de Elim Star Academy
In 2012 hebben we met succes actie
gevoerd voor de bouw van een duurzaam
gebouw voor basisschool de Elim Star
Academy. Dankzij de bijdrage van velen
kan de bouw binnenkort van start gaan. Als
de tien lokalen klaar zijn willen we ze ook
inrichten met ruime schoolbanken voor
de kinderen. Nu zitten er drie kinderen
in een schoolbankje voor twee en vanaf
groep 5 is dat te krap. Er moet in elk lokaal
een schoolbord zijn, een bureau voor de
leerkracht en kastjes om spullen in op te
bergen.

Op werkbezoek in Kenia
Van 3 mei t/m 17 mei was ons bestuurslid
Maja Visser op werkbezoek in Kenia.
Hieronder deelt zij een paar hoogtepunten
uit deze reis met u.
Mooie ontwikkelingen
Het was bijzonder om te zien hoe GBYH
als geheel en de onderdelen afzonderlijk
zich stapje voor stapje ontwikkelen. Dit
is te danken aan de enorme inzet en
opoffering van Simon en Beatrice Githigi.
Zij weten zich gesteund door een vast team
van leerkrachten en medewerkers. Er is
nauwelijks verloop onder hen, waardoor
de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd
blijven.

universiteit toegelaten konden worden.
Voor het derde jaar op rij was de GBY High
School de beste in de regio. Deze resultaten
maken ons heel trots en dankbaar.
Op deze foto ziet u Rebecca. Ze komt haar
cijferlijst ophalen en is toegelaten tot
de beste hogere beroepsopleiding voor
Hospitality.

Uitbreiding bestuur in Kenia
Sinds kort is het bestuur van GBYH Kenia
uitgebreid met nieuwe bestuursleden. Op
13 mei 2013 vergaderde het bestuur, in
aanwezigheid van Maja, voor het eerst in
de nieuwe samenstelling. Een belangrijke
stap, die nodig is om een duurzame
organisatie voor de toekomst neer te
zetten. Alle bestuursleden delen de visie en
missie van GBYH. Vanuit hun verschillende
achtergronden, ervaring en kwaliteiten
kunnen zij Simon en Beatrice ondersteunen
om de organisatie verder te ontwikkelen
en uit te breiden. De bestuursfuncties zijn
verdeeld en de komende tijd zal er frequent
vergaderd worden om met elkaar de lijnen
voor de komende jaren uit te zetten.

Schoenen kopen
Beatrice vertelde dat de kinderen geen
goede schoenen meer hebben om mee
naar school te gaan. Ze groeien hard
en alles is versleten. Dus ging ik op
zaterdagmiddag met alle kinderen, of liever
gezegd jongeren, op pad naar de Bata
winkel om voor iedereen een paar nieuwe
schoolschoenen te kopen. Na het nodige
passen en meten was er voor iedereen de
juiste maat. Het is ontroerend om te zien
hoe je met €200 tien kinderen dolgelukkig
kunt maken!

Trainingen en workshops
Net als vorig jaar heeft Maja ook dit keer
weer trainingen en workshops verzorgd
voor alle medewerkers. Het thema was:
het geven en ontvangen van feedback. Er
is steeds gewerkt in kleine groepen van
zes tot acht deelnemers. Hierdoor kon
iedereen oefenen en konden anderen zien
en leren van elkaar. De deelnemers waren

Homes
Het gaat heel goed met de kinderen. Ze
doen het goed op school en je merkt aan
alles dat ze lekker in hun vel zitten. Er is een
nieuwe jongen komen wonen: Carlos. Ook
hij heeft in de homes een veilige en warme
plek gevonden om op te kunnen groeien.

Het totale bedrag dat nodig is voor de
inrichting van de lokalen is ongeveer
€10.000. De fondsenwerving doen we
in samenwerking met Wilde Ganzen.
Zij geven 55% premie over iedere euro
die binnenkomt. Wilt u ons helpen dit
bedrag bij elkaar te krijgen? U kunt uw gift
rechtstreeks overmaken naar Wilde Ganzen
rekening 40.000 ten gunste van Elim Star
School A2011.0543.

Elim Star Academy
In Kenia worden in het laatste jaar van
de basisschool examens afgenomen. Een
belangrijke graadmeter om te zien hoe de
leerlingen presteren. Met de proefexamens
stond de Elim Star Academy op nummer 11
van de 53 scholen in de regio.
Daarnaast is het goed om te vermelden dat
alle voorbereidingen zijn getroffen om met
de bouw van de nieuwe school te beginnen.
GBY High School
De resultaten van de eindexamenkandidaten
van vorig jaar waren opnieuw gestegen.
Van de 28 kandidaten deden twaalf
hun eindexamen zo goed, dat ze op de

