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Januari 2021

Beste sponsors en belangstellenden,
Hierbij een extra nieuwsbrief i.v.m. de aftreding van Berend de Boer als
voorzitter.
Aan het woord: Berend de Boer
Beste lezer :
Jaren mocht ik mijn best doen voor (nu)
stichting Care For Kenya CFK en daarmee voor de
minder bedeelde mens in Kenya. Dat ik nu terug
treed als voorzitter heeft te maken met het
plotseling overlijden van mijn vrouw. Het
is mijn bedoeling langere perioden in Kenya
te verblijven.
Dat ik dan minder in staat ben, de bestuursfunctie
naar behoren te vervullen
heeft mij doen besluiten de voorzitters
hamer over te dragen.
Geert Bijma is bereid gevonden deze
taak op zich te nemen. GEERT gefeliciteerd en succes. Met Gerda en Agnes
als mede bestuurders een geweldig team. Bedankt voor ieder zijn vertrouwen
in mijn persoon. Berend zal zich blijven inzetten voor Kenya en ook GOEDE
DOELEN reizen blijven organiseren. En natuurlijk op SAFARI tijdens deze reizen.
Ondertussen ben ik in het bezit van een Kenyaans ID en kan ik Visa
vrij reizen naar Kenya.
Met een hartelijke groet,
Berend de Boer
Utawala Nairobi +254713275721

Aan het woord: Geert Bijma
Hierbij wil ik me graag even voorstellen. Ik ben
Geert Bijma, bijna 50 jaar en woon in De Veenhoop
samen met Agnes en onze 4 kinderen. In het
dagelijkse leven run ik een autobedrijf samen met
mijn vrouw.
In 2011 zijn Agnes en ik voor de eerste keer in
Kenia geweest samen met Berend en een aantal
dorpsgenoten. In 2014 ben ik met een kleine groep
weer geweest. Toen hebben we kennis gemaakt
met Ann. Ik was meteen gegrepen door haar
verhaal. Hoe ze zelf was geholpen en nu ook
andere kinderen met een beperking een thuis en
toekomst wil geven. Ik dacht gelijk: deze vrouw wil ik zeker helpen! In oktober
2020 zijn we met onze kinderen bij Ann geweest en hebben we ook weer
goede gesprekken gehad.
Ik had met de aanvoerder Berend gelijk een goede klik. Ik bewonder nog steeds
zijn hulpvaardigheid en bereidheid om in alle omstandigheden mensen te
helpen en de enorme kennissenkring die hij in Kenia heeft opgebouwd vind ik
ook heel bijzonder. Berend heeft aangeven om te stoppen met het
voorzitterschap en ik vind het een voorrecht om dit van hem over te nemen.
We hopen de komende jaren het sponsoren aantal uit te breiden om zo meer
gestructureerde hulp te geven aan Ann en andere projecten.
Hartelijke groet,
Geert Bijma
Tot slot
Wij willen Berend bedanken voor alles wat hij voor CFK heeft betekend. Hij
blijft waar nodig ook nog steeds betrokken bij de dingen die we doen. Wat een
zegen hebben we de afgelopen jaren ontvangen. Zijn altijd enthousiaste inzet
en doorzettingsvermogen zullen we niet vergeten en hierin willen we hem
blijven navolgen.
Gerda, Geert en Agnes
NL68 RABO 0336 829973 ten name van Stichting Care For Kenya
www.careforkenya.nl

