God Bless You Homes

Nieuwe lay-out
We hebben een nieuwe lay-out van de
nieuwsbrief. We bedanken Matt Verbaan hartelijk
voor zijn creatieve bijdrage aan de vormgeving
van onze nieuwsbrief.

Kennismaken

Gebedspunten

Hillary Mwangi
Nderitu
Onderwegkerk
In de Kapel aan de Klinkenberg in Hoog Soeren,
worden in de maanden juni, juli en augustus
om 9.00 en 11.00 uur kerkdiensten gehouden
voor mensen die letterlijk en figuurlijk onderweg
zijn. Tijdens deze diensten is er naast de korte
overdenking ook veel plaats ingeruimd voor zang
en muziek. Deze zomer is de opbrengst van de
collecte bestemd voor nieuwe inventaris voor
de Elim Star Academy. We zijn erg blij met deze
ondersteuning!
Mijn naam is Hillary Mwangi Nderitu. In
2005, toen ik 11 jaar oud was, kwam ik in de
GBY Homes wonen. Uit die eerste periode
herinner ik me vooral dat het een echt thuis
was, een veilige schuilplaats. Het was er veel
beter dan in het vorige weeshuis waar ik
woonde. Er was daar namelijk vaak gebrek
aan eten. GBYH heeft veel betekend in mijn
leven. Ik ben naar de basisschool geweest,
ik heb mijn diploma gehaald van de GBY
High School, en ik hoop naar de Universiteit
te gaan. Simon en Beatrice zijn mijn ouders
geworden. Ik ben heel erg dankbaar voor de
hulp die ik in mijn leven heb ontvangen!
Ik zou graag mechanical engineer willen
worden. Ik vind het interessant hoe appa-

Nieuws

raten werken en hoe je ze zou kunnen repareren. Dit is echt een jongensdroom van mij
die ik al heel veel jaren heb! Mijn hobby is

Ik zou graag mechanical
engineer willen worden. Ik vind
het interessant hoe apparaten
werken en hoe je ze zou kunnen
repareren.
reizen. Ik ben naar Mombasa (aan de kust)
geweest en naar Lodwar (aan de grens met
Soedan). Ik vind het een avontuur om andere
omgevingen te zien. Op een dag hoop ik naar
Nederland te kunnen reizen.

Danken voor de toestroom van leerlingen op
beide scholen.
Danken voor de toewijding van alle mensen die
betrokken zijn bij het project.
Bidden voor de gezondheid van Beatrice.
Bidden voor de studenten die op jonge leeftijd al
zoveel hebben meegemaakt.
Bidden voor de samenwerking met KCDF.
We bidden u Gods zegen toe.

BRIEF 20
mei 2014

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

Bestuur
In februari heeft Eveline Verbaan haar taak als
secretaris van Stichting GBYH neergelegd. We
bedanken haar voor haar betrokkenheid en inzet
in de afgelopen jaren. We wensen Eveline van
harte Gods zegen toe.
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Aangesloten bij Mondial Apeldoorn, platform voor ontwikkelingssamenwerking.
Aangesloten bij Partin, de koepel voor het particuliere initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

> Wilde Ganzen vliegt
voor Elim Star!
weduwen &
wezen bijstaan in hun
nood Jacobus 1: 27

onze visie:

Werkbezoek naar Kenia
Van 6 t/m 20 maart zijn Ria Hart en Maja Visser op
werkbezoek geweest.
Er is altijd veel te vertellen na zo’n bezoek en we
willen dan ook graag een aantal dingen met u
delen.

Gezondheid van Beatrice
De afgelopen periode is Beatrice ernstig ziek
geweest. Ze heeft ze veel pijn geleden. De oorzaak
hiervan was lang onduidelijk. Eerst werd er een
nierbekkenontsteking vastgesteld. Beatrice kreeg
hiervoor medicatie maar helaas ging de pijn
niet over. Daarna zijn er opnieuw onderzoeken
gedaan, waaruit bleek dat haar alvleesklier niet
functioneerde. Ze is hiervoor behandeld en heeft
het advies gekregen om veel rust te houden.
Gelukkig is de pijn aanzienlijk verminderd maar

het ziet er naar uit dat het een lange weg van
herstel zal zijn. Beatrice is God dankbaar voor het
herstel dat ze tot nu toe heeft ontvangen. Samen
met haar bidden we voor verdere genezing.

De school behoort nu bij de 100 beste
scholen van heel Kenia. Hier is iedereen
apetrots op!
Toestroom leerlingen en studenten
De Elim Star Academy is van 160 leerlingen
gegroeid naar 200 leerlingen. De school heeft voor
de eerste keer deelgenomen aan de eindexamens
en de leerlingen hebben hele goede resultaten
behaald. Voor veel mensen is dit een bewijs dat
de kwaliteit van het onderwijs zeer goed is met

bedrag zijn we op zoek naar sponsors. Mocht u
hiervoor een gift willen overmaken dan kan dat
via het bankrekeningnummer van GBYH o.v.v.
Inventaris Elim Star Academy.

als gevolg dat zij hun
kind nu graag naar
onze school sturen.
Ook de studenten van
de GBY High School
hebben het heel goed
gedaan bij de eindexamens. De school
behoort nu bij de
100 beste scholen
van heel Kenia. Hier
is iedereen apetrots
op!!! Dit is ook een
groot compliment
voor de enorme
inzet van alle docenten.
Het aantal leerlingen is gegroeid van 115 naar
180 studenten die vanuit heel Kenia komen. De
meeste studenten komen uit zeer kwetsbare en
vaak erbarmelijke omstandigheden; zijn wees,
half wees en hebben de nodige traumatisch
ervaringen achter de rug. Dat is ook terug te zien

Er zijn veel nieuwe tafels, stoelen en
kasten nodig om de klaslokalen in te
richten. Deze meubels zullen door lokale
timmerlieden worden gemaakt.
in hun gedrag en welbevinden zowel binnen als
buiten de klas. Er ligt nu de uitdaging om voor
deze doelgroep naast goed onderwijs ook te
zorgen voor psychische en geestelijke begeleiding.

Bouw Elim Star Academy
De bouw van de lagere school is in volle gang maar
gaat minder snel als gehoopt omdat er alleen
gebouwd mag worden als er geen lesdagen zijn.
Medio september zullen de eerste zes lokalen in
gebruik genomen worden.

Vlaggetjes project
Voorafgaand aan het werkbezoek hebben
kinderen van de basisschool de Bouwsteen uit
’s Gravendeel voor de kinderen van de Elim Star
Academy vlaggetjes gemaakt met daarop een

Inventaris Elim Star Academy
Wanneer het schoolgebouw klaar is, zijn er veel
nieuwe tafels, stoelen en kasten nodig om de
klaslokalen in te kunnen richten. Deze meubels
zullen door lokale timmerlieden worden gemaakt.
Het totale bedrag dat hiervoor nodig is, bedraagt
€ 28.000. Samen met Wilde Ganzen hebben we
€ 15.500 bij elkaar gekregen. Voor het resterende

Het resultaat: prachtige, ontroerende,
humoristische boodschappen en
tekeningen werden uitgewisseld
persoonlijke boodschap. Deze vlaggetjes zijn
verwerkt tot 10 slingers die straks in de nieuwe
lokalen komen te hangen. Op hun beurt hebben
de kinderen van de Elim Star Academy vlaggetjes
gemaakt voor de kinderen in Nederland. Daarnaast hebben de jongeren uit de CGKerk in

’s Gravenmoer vlaggetjes uitgewisseld met de
kinderen van de Homes.
Het resultaat: prachtige, ontroerende, humoristische boodschappen en tekeningen werden
uitgewisseld en iedereen vond het erg leuk om
te maken en om het te krijgen.

KCDF (Kenya Community Development Foundation)
Via Wilde Ganzen zijn we vorig jaar in
contact gekomen met KCDF. Deze Keniaanse
organisatie heeft een programma ontwikkeld
om ontwikkelingsorganisaties, zoals GBYH, te
helpen uit te groeien tot een duurzame, zelfstandige organisatie die gedragen wordt door
de gemeenschap. Tijdens het gesprek met Tom
Were, projectleider, bleek dat de visie en het
programma uitstekend aansluiten bij de fase
van ontwikkeling van onze eigen organisatie.
Daarom is GBYH Kenia uitgekozen om vanaf juni
deel te gaan nemen aan het programma van
KCDF. Wilt u meer weten over KCDF kijk dan op
www.kcdf.or.ke.

