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Aangesloten bij Mondial Apeldoorn, platform voor ontwikkelingssamenwerking.
Aangesloten bij Partin, de koepel voor het particuliere initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

> opening van de 

  ‘girls dormitory’

Uitbreiding GBYH familie
In het afgelopen half jaar zijn er drie kinderen 
geboren bij bestuursleden in Kenia en Nederland.
- Sheena dochtertje van Andrew 
 (bestuurslid in Kenia) en Grace
- Esmee dochtertje van Eva (bestuurslid in 
 Nederland) en Harmen
- Elishama zoontje van Joshua en Mercy 
 (bestuursleden in Kenia)

We wensen u van harte Gods zegen toe!
Met een hartelijke groet,

Wim en Ria Hart
Klaas Kousemaker
Eva Kousemaker-Visser
Maja Visser

G O D  B L E S S  YO U  H O M E S

N I E U W S

Gazzam, Maureen en Sharion van de GBY 
High School hebben alle drie een moeilijke 
thuissituatie, waardoor ze niet in staat zijn 
om schoolgeld te betalen. Dankzij sponsoring 
vanuit Nederland  en het Educate a Child Fund 
is het voor hen toch mogelijk om onderwijs te 
ontvangen. 

Gazzam Barasa 
Wafula

Maigua Maureen 
Wanjiku 

SharioN 
Mahonja
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Werkbezoek
Ria, Wim en Maja vertrokken op 3 mei voor een 
10-daags werkbezoek naar GBYH. We waren te 
gast op de bruiloft van Sophie en Mike. Wat een 
FEEST! Heel bijzonder om deze bruiloft mee te 
kunnen maken. 

Dit keer was er ook nog een ander feest namelijk 
de officiële opening door Ria van de ‘girls 
dormitory’ (slaapzaal voor meisjes) op de GBY High 
School. Het gebouw heeft als naam het “Ria Hart 
house” gekregen.  De bouw hiervan kon o.a. tot 
stand komen door sponsoring vanuit Nederland 
en omdat ouders, leraren en studenten van 
de GBY High School zich ingezet hebben om  
geld in te zamelen. 
Daarna zijn ze met elkaar ook daadwerkelijk een 
weekend aan het bouwen en schilderen gegaan. 
Een mooi initiatief dat laat zien dat er veel bereikt 
kan worden als betrokkenen enthousiast met 
elkaar aan het werk gaan.

  
 
 
 
 

In Kitale konden we voor het eerst het bedrijf 
Growpact, waarvan Joshua en Mercy eigenaar 
zijn, gaan bekijken. We waren onder de indruk van 
wat er  in een paar maanden tijd  is gerealiseerd 
en hoe het bedrijf meer en meer vorm krijgt. 
Growpact Kenya is een samenwerking met Viscon 
en ICCO uit Nederland en richt zich op het kweken 
van superieure jonge planten die het opschalen 
van de landbouwproductie dient te bevorderen. 
Daarnaast willen GBYH en Growpact met elkaar 
samenwerken op het gebied van onderwijs, 
voedsel-voorziening en versterking van de 
‘community’ (gemeenschap).

Eenmaal terug in Nairobi hadden we een 
ontmoeting met het team van Edukans Kenya. 
Zij hebben waardevolle programma’s ontwikkeld 
om het principe van ‘active teaching and learning’ 
op scholen te implementeren. Dit houdt in dat 
de student  in het onderwijs geven centraal komt 
te staan. Hij wordt door de leraar uitgedaagd  en 
gemotiveerd om actief deel te nemen. 

Om dit te bevorderen worden er veel verschillende 
werkvormen aangeboden. Dat is voor veel leraren 
in Kenia een totaal nieuwe ervaring omdat zij 
gewend zijn om alleen colleges te geven. Ook 
de ervaring van Edukans op het gebied van 
vakonderwijs kunnen wij goed gebruiken om dit 
type onderwijs vanuit Growpact en GBYH te 
ontwikkelen.

In de ontmoetingen met het Keniaanse bestuur 
bespraken we met elkaar hoe de stichting 
de komende vier jaar kan groeien naar een 
zelfstandige duurzame organisatie. Dat is een 
boeiend, inspirerend en soms ook lastig proces. 
Een proces waarin we zowel in Nederland als in 
Kenia voortdurend leren met en van elkaar. We 
vertrouwen er op dat we, met Gods hulp, deze 
klus gaan klaren.

High tea in de Herberg
Op 9 maart verzorgden we in het 
kader van NL doet een High Tea in 
Inloophuis De Herberg  voor dak- 
en thuislozen in Apeldoorn. GBYH 
zorgde voor het gebak en de hapjes 
van de High Tea en zes leerlingen 
van het Hoornbeeck College 
uit Apeldoorn hielpen mee als 
vrijwilliger. Het doel van De Herberg 
is mensen met elkaar in contact 
brengen. Er komen niet alleen 
daklozen, maar ook mensen die 
weinig sociale contacten hebben. 

 

Hartelijk dank
Vorig jaar was GBYH één van de goede 
doelen van de Waterloopleinmarkt in 
Ugchelen. Eind 2017 ontvingen we ruim 
€ 4000 voor de verdere ontwikkeling van 
de GBY High School. Vanuit het bestuur 
uit Kenia kregen we een certificaat als 
blijk van waardering voor de werkgroep 
Waterloopleinmarkt.  

Dit certificaat hebben we in maart 
overhandigd aan de werkgroep als dank 
voor de inzet en steun aan GBYH!

De bouw van de ‘girls dormitory’ kon 
o.a. tot stand komen door  

sponsoring vanuit Nederland 

Eind 2017 ontvingen we 
ruim € 4000 voor de verdere 

ontwikkeling van de GBY High 


