Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2019:
Middels een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten over 2019 brengen wij u graag
op de hoogte van de activiteiten van Care For Kenya.
Care For Kenya heeft het afgelopen jaar ondersteuning geboden aan de St. Charles Lwanga
Children school onder leiding van Br. John en tevens oprichter van de school en de
Compassionate Hands of the Disabled onder leiding van Ann Njeri.

Actuele activiteiten 2019
# Verzamelen van financiële middelen:
•
•
•
•
•
•

Diverse kerken en bedrijven en scholen zijn aangeschreven voor donatie.
April 2019 project “verdubbel je euro” op bassischool By de Boarne in Boornbergum.
Benefit diner 16 April ROC Friese Poort Drachten.
Diverse acties d.m.v. verkoop zelf gemaakte goederen .
Diverse acties voor werkbezoek aan de Compassionate Hands of the Disabled o.l.v.
Ann Njeri.
Dit werkbezoek vond plaats van 17 oktober 2019 tot en met 27 oktober 2019.
Diverse giften.

Daarnaast betalen wij de onkosten waar mogelijk uit persoonlijke middelen, zodat
verzamelde financiële middelen voor de stichting zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen
worden. De reiskosten die gemaakt zijn voor het werkbezoek of een reis naar Kenya worden
door de deelnemer zelf bekostigd.
# Ondersteuning door financiële middelen:
Care For Kenya heeft de volgende ondersteuning geboden aan projecten in Kenia.
•
•

Voedsel voor het project van Br. John de St. Charles Lwanga Children school en the
Compassionate Hands of the Disabled van Ann Njeri.
Nieuwe schoolbanken, stoelen en tafels voor Compassionate Hands of the
Disabled/Ann Njeri

•

•

•

Aanschaf wasmachine, tv, nieuwe matrassen, verf benodigdheden, extra voedsel,
diverse benodigdheden voor Compassionate Hands of the Disabled tijdens
werkbezoek in oktober. Daarbij zijn de vrijwilligers van Ann Njeri een dagje uit
geweest. Namens Care For Kenya is dit aangeboden als bedankje voor de
werkzaamheden die zij iedere dag verrichten.
Br. John heeft zijn zelf geschreven boek “ My stolen childhood” in boekvorm
ontvangen. In dit boek verteld hij over zijn eigen kinderjaren en wil hij laten zien dat
er altijd “hoop” is. Hij wil hiermee kansarmen stimuleren tot volgen van o.a.
onderwijs waardoor een betere toekomst mogelijk is. Care For Kenya heeft van het
script een boek gemaakt met daarin zijn levensverhaal en voorzien van foto’s. Dankzij
giften heeft Care For Kenya Br. John 30 exemplaren kunnen overhandigen.
Medische zorgkosten voor project Br. John en Ann Njeri.

# Dagelijkse gang van zaken:
Wij onderhouden contact met de projecten die door Care For Kenya ondersteund worden.
De contacten zijn zeer regelmatig. Daarbij bezoekt de voorzitter de projecten regelmatig.
# Bestuursvergaderingen:
Het afgelopen jaar is verschillende malen vergaderd. Daarbij is er onderling met de
bestuursleden regelmatig telefonisch contact over de projecten.
# Sociaal media:
Care For Kenya geeft informatie over de projecten via Facebook en door het schrijven van
diverse artikelen voor kranten, kerkbladen en dorpskranten. Door het delen van foto’s en
informatie houden wij belangstellenden op de hoogte.
Daarbij wordt de website up to date gehouden en wordt 4 keer per jaar de nieuwsbrief op
de website geplaats. Deze nieuwsbrief wordt ook verstuurd naar belangstellenden. Daarbij
wordt de AVG wetgeving in acht genomen.

