St. GBYH

Hartelijk dank!
Aan alle breisters die truien hebben gebreid
voor de kinderen van de Elim Star Academy.
Afgelopen zomer gingen er maar liefst 52
truien mee naar Kenia! Zie de foto aan de
voorkant.
Ook hartelijk dank aan Stichting EZRA
Foundation uit Almelo (www.ezrafoundation.
org). Via hen ontvingen we twee grote koffers vol
kinderkleding voor de kinderen van de Homes! De
kleding hebben we in augustus meegenomen.

Gebedspunten:
• Danken voor de vele positieve ontmoetingen
tijdens het werkbezoek van Wim en Ria in
Kenia.
• Danken voor de nieuwbouw van de Elim Star
Academy
• Danken voor de verschillende mogelijkheden
om fondsen te werven.
• Danken voor iedereen die zich inzet voor het
werk van GBYH, in Kenia en in Nederland.

Nieuws

We bidden u Gods zegen toe.
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
IBAN: NL18 INGB 0671 5395 23

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 19 | december | jaargang 2013

Wim en Ria op werkbezoek in Kenia
Tijdens onze reis in augustus hebben we zowel
met het team van onze basisschool, de Elim Star
Academy, als met het team van de God Bless
You High School een heel inspirerende meeting
gehad.
Het schoolseizoen was voorbij en als blijk van
waardering hadden we de teams uitgenodigd
bij de Kitale Club, een plaatselijk restaurant.
Hier hebben we met elkaar gesproken aan de
hand van twee thema’s:
Ten eerste: Wat is volgens jullie de visie en
missie van de school? Wat betekent dat voor
jou persoonlijk en wat zijn de belangrijkste
praktische behoeften?
Ten tweede: Hoe zien we de samenwerking
tussen Kenia en Nederland? Wat kun je zelf
doen aan ontwikkeling en fondswerving?
Het waren boeiende en inspirerende gesprekken.
Natuurlijk kwamen er vele praktische behoeften
op tafel, maar wat vooral inspirerend was, was
de enorme motivatie van de docenten om
onder moeilijke omstandigheden te werken met
kansarme kinderen (soms zonder ouders). Deze
kinderen een kans bieden op een waardevol
bestaan was een enorme drive. Opvallend
waren ook de persoonlijke ontboezemingen
van sommige docenten, die zelf in soortgelijke
omstandigheden waren opgegroeid. Het
feit dat we met elkaar alle uitdagingen en
problemen bespraken gaf ook een sterk gevoel
van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ria
vertelde over de zeer concrete manieren

waarop we fondsen werven in Nederland: we
bakken taarten, wassen auto’s, naaien kleding
etc. Eén van de docenten reageerde spontaan
en zei: “Dat kunnen we hier toch ook doen?!”
De teams hebben besloten bij de start van het
nieuwe schoolseizoen fondswerving comités
te vormen. We zijn benieuwd wat dit gaat
opleveren.
Na afloop van de meeting kregen de teams
een warm buffet aangeboden. Daar werd met
smaak van gegeten, alles ging schoon op!
Wij concludeerden dat dit soort ontmoetingen
voor herhaling vatbaar zijn. Het geeft de
mensen een prima platform om met bestuur en
leiding open te spreken. We kijken er met veel
voldoening op terug en het inspireert ons ook
om met volle inzet door te gaan.

Elim Star Academy   
De bouw van de basisschool is inmiddels in
volle gang. Een team van elf werklieden is hard
aan het werk om het gebouw in twee fases te
bouwen. De eerste verdieping is al bijna klaar
en er kan nu begonnen worden aan de tweede
verdieping. Het gebouw krijgt in totaal drie
verdiepingen en tien klaslokalen. Wanneer alles
mee zit hopen we in december de eerste fase
van zes klaslokalen af te ronden, zodat ze in
gebruik genomen kunnen worden bij de start
van het nieuwe trimester. Daarna worden de
laatste vier klaslokalen gebouwd. Het personeel
en de ouders van de leerlingen zijn nu al
enthousiast over het nieuwe gebouw.

Wilde Ganzen en de inventaris
van de Elim Star Academy
Ondertussen zijn wij in Nederland druk bezig
met het volgende project, de inventaris van de
Elim Star Academy. In de vorige nieuwsbrief
hebben wij vermeld dat we €10.000 euro willen
gaan ophalen voor de inventaris van de Elim
Star Academy en dat Wilde Ganzen hierover
een premie geeft van 55%. Dit geeft dan een
totaal van €15.500.
Tijdens het werkbezoek in Kenia is er opnieuw
naar de kosten van de inventaris gekeken en
is er een grondige begroting opgemaakt. Deze
begroting valt hoger uit dan we eerst dachten.
We komen nu uit op een bedrag van € 28.000.
Dit heeft een aantal oorzaken:
• De definitieve begroting is gebaseerd op
een zo compleet mogelijke inrichting van
de klaslokalen, inclusief schoolborden en
boekenkasten.
• Er worden duurzame producten (hout)
gebruikt.
• Voor de kinderen in de bovenbouw is in
tegenstelling tot de voorlopige begroting
gekozen voor één leerling per schoolbankje in
plaats van twee leerlingen per schoolbankje.
Samen met Wilde Ganzen hopen we de
inrichting van de klaslokalen te realiseren.
Helpt u ons mee? Mocht u hiervoor een
gift willen overmaken dan kan dat via het
bankrekeningnummer van GBYH o.v.v. inventaris
Elim Star Academy.
Sparen voor GBYH
Twee basisscholen gaan sparen voor de
inrichting van de klaslokalen op de Elim Star
Academy.

Basisschool de Bouwsteen uit ’s Gravendeel
heeft GBYH gekozen als zendingsproject voor
het schooljaar 2013-2014. Elke maandag
brengen de kinderen geld mee voor het
zendingspotje. De Johan Frisoschool uit
Woerden is ook enthousiast geworden voor
GBYH en zij sparen vanaf de herfstvakantie t/m
de kerstvakantie voor ons. Begin november
hebben alle kinderen kennis gemaakt met het
werk van GBYH en het project voor de inrichting
van de klaslokalen. Janneke Hart heeft op beide
scholen een interactieve presentatie verzorgd
en Hester van Zandwijk heeft een kleurige
poster gemaakt voor op school.

Naaiproject
Op de bijgaande foto ziet u Beatrice
Nyamongo; zij is in dienst van GBYH als
kleermaakster. Ze draagt een schort dat is
gemaakt in het naaiatelier op Kapkoi. Deze
schorten worden in Kenia en in Nederland
verkocht om fondsen te werven. De prijs van
één schort is € 14. Deze kunt u bestellen via het
e-mailadres van GBYH: info@gbyh.nl.

