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Beste sponsors en
belangstellenden,

Hierbij mailen wij de
nieuwsbrief van het derde
kwartaal 2021. Deze keer is er
wat te vieren! Het kindertehuis
bestaat 13 jaar. We zullen er
speciaal in deze nieuwsbrief
aandacht aan besteden.

Dit is Ann Njeri,
een Keniaanse vrouw die
geboren is met een
handicap.
Ann is 38 jaar oud en een
oprecht christen. Als klein
meisje kon ze alleen maar
kruipen. Omdat haar
moeder niet de financiële
middelen had om Ann naar
school te laten gaan en haar
de juiste medische zorg te
kunnen geven, was Ann veel
thuis. Totdat Catherine
Wagner een Canadese
vrouw in het leven kwam
van Ann en haar moeder.
Catherine heeft ervoor
kunnen zorgen dat Ann
vanaf haar achtste

levensjaar naar school kon
en de juiste medische zorg
kon krijgen.
Toen Ann 21 jaar werd
heeft ze besloten om
anderen met een handicap
te helpen. En zo is het
gekomen dat ze nu het
centrum leidt voor kinderen
met een beperking. Veel
kinderen komen uit de
sloppenwijken van Nairobi
en hadden weinig uitzicht
op een beter leven. Toen ze
begon had ze een klein
huisje van golfplaten en nu
is er een mooi tehuis
omheind met muren waar
de kinderen veilig kunnen
wonen.

Ze begon met 3 kinderen en
nu zijn er ruim 97 kinderen
met een beperking, zowel
lichamelijk als geestelijk.
Ook onderwijs is een
onderdeel waar veel
aandacht aan wordt
geschonken.

Samen met deze vrijwilligers
proberen ze liefde,

geborgenheid en vreugde te
geven aan deze bijzondere
kinderen.

13 jarig bestaan

Het kindertehuis van Ann
bestond op 24 september
13 jaar! En dat heeft Ann
samen met de kinderen en
alle vrijwilligers gevierd. Het
was een feestelijke dag
met een mooie taart met de
tekst uit 1 Sam 7:12:
‘Samuël plaatste toen een
steen tussen Mispa en Sen
en noemde die Eben-Haëzer
(Steen van Hulp). ‘Want,’zei
hij, ‘tot hiertoe heeft de
Here ons geholpen!”

Het waren 13 jaren waarin
er hard gewerkt is om de
leefomstandigheden van de
kinderen te verbeteren.
Care For Kenya heeft veel
respect voor het
doorzettingsvermogen van
Ann. Wij hopen dan ook nog
vele jaren met haar te
mogen samenwerken. Want
elk kind op de wereld heeft
recht op een liefdevol leven.
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Cerebral palsy. Dit is een
afwijking van motorische
functies van het lichaam met
spasticiteit en spasmen.

Ann Njeri:
We are happy to
have come this far, 13
years of
compassionately
hugging and loving
the children. Thanks
for stretching your
compassionate hands
to us. God bless care
for Kenya

Dit zijn 2 van de 70
kinderen waar we nog
sponsors voor zoeken.
Kunt u ons helpen?

Grace

Grace haar moeder is
overleden. Zij heeft altijd de
zorg gehad voor haar
dochter met een beperking.
Dit viel niet mee omdat ze
niet de middelen had om de
juiste zorg te geven. Na het
overlijden van Grace haar
moeder was er niemand die
de zorg over nemen kon.
Zo is het gekomen dat Grace
bij Ann Njeri is terecht
gekomen.Dankzij
fysiotherapie kan Grace nu
korte tijd zitten in een
rolstoel. Het zou mooi zijn
dat ze een aangepaste
rolstoel krijgt waarin ze
moet met alles geholpen
worden en zal niet volledig
zelfstandig kunnen
functioneren. Ze geniet van
de bewegingen om haar
heen. Het is een prachtig
meisje die op haar manier
geniet van alles om haar
heen.

Nathan

van het leven beroven.
Gelukkig konden mensen die
dicht bij hen stonden Nathan
in veiligheid brengen bij Ann
Njeri. De toestand van
Nathan was ook zorgelijk.
Maar dankzij gebed en de
goede zorgen door de
vrijwilligers van het
kindertehuis ontwikkeld hij
zich goed. Hij kan nu
zelfstandig lopen en krijgt
extra aandacht om te leren
praten. Zijn eerste levensjaar
was een moeizaam jaar door
de omstandigheden. Maar
met geduld en liefde hopen
de mensen die nu om hem
heen staan dat hij straks naar
regulier onderwijs kan. Het is
een klein ondernemend
jongentje die met goede
begeleiding en liefde een
kans krijgt om op te groeien
in een veilige omgeving. Wat
zou het geweldig zijn dat
hierdoor Nathan zelfstandig
verder kan in het leven.

Wilt u meer informatie?
Mail of bel ons gerust!
info@careforkenya.nl
06-30907607

Grace woont sinds juli 2019
in het kindertehuis van Ann
Njeri. Ze is geboren met

Nathan was slechts 1 week
oud toen hij bij het
kindertehuis werd gebracht.
Zijn moeder was psychisch
ernstig ziek en wilde Nathan

Dankzij uw giften hebben
we al veel kunnen
betekenen voor Ann en haar
team en de kinderen. We
zijn ontzettend dankbaar
dat deze samenwerking tot
stand is gekomen en dat het
zo’n uitwerking heeft in vele
levens.
Hartelijke groet,
Gerda, Geert en Agnes
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