God Bless You Homes

Vormgever
Vanaf het begin
van Stichting GBYH
heeft Matt Verbaan
ons geholpen bij de
vormgeving van de
nieuwsbrief. Dankzij
hem ontvingen we
hierover
regelmatig
complimenten. Matt
heeft aangegeven dat
hij deze taak wil neerleggen en dat dit de
laatste nieuwsbrief is
die hij zal vormgeven. Langs deze weg bedanken
we hem hartelijk voor zijn inzet in de afgelopen
jaren en wensen hem van harte Gods zegen toe!

Kennismaken
Esther Epetet

Fondsen voor inventaris

Mijn naam is Esther Epetet en ik ben geboren
in Turkana. Turkana ligt in het noordwesten
van Kenia, en het is er altijd heet! Ik ben
geboren in de traditie van het Turkana volk.
Toen mijn moeder na mijn geboorte merkte
dat ik ziek was, ik heb een probleem met
mijn hart, werd ik volgens de traditionele
manier behandeld. Toen dit niet hielp werd
dat gezien als een vloek voor het dorp. Mijn
moeder heeft mij toen in de bosjes gelegd
omdat ze niet meer voor mij kon zorgen.
Een dag later werd ik gevonden door een
missionaris die in Turkana werkt. Hij heeft
er voor gezorgd dat ik in de homes van GBYH
in Kitale terecht ben gekomen. De andere
kinderen in de homes hadden nog nooit zo’n
mager meisje als mij gezien. Ik ben nu 12 jaar

oud en zit in klas 7 van de Elim Star Academy.
Ik hou heel erg van zingen en dansen en doe
dat het liefst elke dag. Niet zo lang geleden
heb ik mijn moeder voor het eerst na 10 jaar

“Ik droom ervan om verpleegster
te worden”
weer terug gezien. Mijn moeder kon haast
niet geloven dat ik nog leef. We spreken nu
allebei een andere taal, maar dat maakt
niets uit, we waren allebei zo blij om elkaar
te zien!!! Ik droom ervan om verpleegster te
worden, en dat ik dan mensen kan helpen die
geen dure medicijnen kunnen betalen.

In het schooljaar 2013-2014 heeft Basisschool
de Bouwsteen uit ’s Gravendeel via het
zendingsproject € 2.000 bij elkaar gespaard voor
de inrichting van de klaslokalen op de Elim Star
Academy. Gedurende de zomermaanden is er
tijdens de Onderwegkerkdiensten in de Kapel in
Hoog Soeren gecollecteerd voor ditzelfde doel.
Op 31 augustus jl. ontvingen we een cheque van
ruim € 5.000. Allebei schitterende bedragen waar
we heel blij mee zijn! We ontvingen de premie van
Wilde Ganzen en hebben de actie voor inventaris
voor de Elim Star Academy succesvol afgesloten
met een totaalbedrag van € 28.000.
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Danken voor de geboorte van Kayleb Loshami
Danken voor de gezondheid van Beatrice
Danken voor de positieve ontwikkeling van Esther
Danken voor de ontvangen fondsen in het
afgelopen jaar
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We bidden u Gods zegen toe!
Met een hartelijke groet,
Wim en Ria Hart
Klaas Kousemaker
Maja Visser
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Aangesloten bij Mondial Apeldoorn, platform voor ontwikkelingssamenwerking.
Aangesloten bij Partin, de koepel voor het particuliere initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

> Zes klaslokalen
zijn klaar!

Goed nieuws!
Op 5 augustus jl. zijn Mercy en Joshua gezegend
met de geboorte van Kayleb Joshami. Het is een
lief, mooi en vrolijk jongetje!
De laatste maanden is de gezondheid van Beatrice
steeds verder vooruitgegaan. Ze heeft momenteel
geen last meer van pijn . Beatrice bedankt
iedereen die op welke manier dan ook haar heeft
geholpen in die moeilijke periode. Bovenal wil ze
God alle eer geven voor haar genezing!

Vrijwilligers gezocht

Elim Star Academy:
Zes schoollokalen zijn klaar!

Wij vragen vrijwilligers om ons te helpen bij het
• vormgeven van de nieuwsbrief, de huisstijl en de website
• ontwikkelen en organiseren van verschillende acties en evenementen rondom
ons 10 jarig bestaan

Het eerste deel van de nieuwbouw van de Elim
Star Academy is gerealiseerd. Zes lokalen zijn
klaar en voorzien van nieuw meubilair. Als het
nieuwe schooljaar van start gaat in januari 2015
worden ze officieel in gebruik genomen. Dit
gaat een feestelijke gebeurtenis worden waarbij
de gemeenschap en autoriteiten van Kitale en
omgeving worden uitgenodigd.

Een duurzame watervoorziening voor Kapkoi

Stichting God Bless You Homes
bestaat 10 jaar
Wat wordt er gezegd over het nieuwe gebouw?
• Pius, groep 7: De lokalen zijn net zo mooi als
een prinses. Toen de klassen waren geschilderd  
weerkaatsten ze het zonlicht.

De school is net zo mooi als
een trotse pauw, ik hou van Elim Star!!
• Brian: De school is net zo mooi als een trotse
pauw!! Alle kinderen zeggen dat onze school de
beste en mooiste is in heel de provincie. Ik hou
van Elim Star!!
• Ouders van Brance, Esther en Cynthia: Wij
zijn onder de indruk van het nieuwe gebouw.
De lokalen zijn ruim, goed geventileerd met
voldoende daglicht. Iedereen in de omgeving
praat over de Elim Star Academy. We horen dat
veel mensen volgend jaar hun kinderen naar de
Elim Star Academy willen sturen voor onderwijs.

Op 5 juli 2015 is het 10 jaar geleden dat de
Stichting GBYH werd opgericht. En dat gaan we
vieren!!! Want dankzij de inzet en betrokkenheid
van veel mensen in Kenia en Nederland is er heel
veel gerealiseerd. Daar zijn we enorm trots op en
vooral heel dankbaar voor.
2015 wordt een jaar met bijzondere ontmoetingen, evenementen en acties.
We lichten er alvast een paar uit:
• In de zomer komen Simon en Beatrice naar
Nederland en zullen er twee vieringen gehouden worden; één in Apeldoorn en één in
Brabant.

2015 wordt een jaar met bijzondere
ontmoetingen, evenementen en acties.
• In het najaar staat er een themamiddag op het
programma rondom onderwijs in een land als
Kenia.

is het volgende project dat op stapel staat.
Het is onze doelstelling om altijd schoon water
beschikbaar te hebben voor de projecten op
Kapkoi, maar ook voor de 300 huishoudens
in de nabije omgeving. Inmiddels is er een
onderzoek uitgevoerd naar de plek waar
geboord kan worden. Naast het realiseren van
de waterput willen we voorlichting geven over
hoe men duurzaam om kan gaan met water en
hoe de hygiënische omstandigheden kunnen
verbeteren. De fondswerving voor dit nieuwe
project is begonnen in samenwerking met

Bureau Internationale Samenwerking in Tilburg.
De totale investering bedraagt ongeveer €20.000.

