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Beste sponsors en 
belangstellenden, 
 
Hierbij mailen wij de 
nieuwsbrief van het laatste  
kwartaal van 2021. Zo vlak 
voor kerst kunnen we 
dankbaar terugkijken op 
een jaar waarin veel 
opgebouwd is.  
 

Weduwenproject 

 
Samen met Ann Njeri helpt 
Care For Kenya een groep 
van 10 weduwevrouwen in 
Nairobi. Deze vrouwen 
wonen rondom het 
kindertehuis van Ann Njeri 
en worden regelmatig door 
Ann bezocht ter 
bemoediging. Daarbij 
brengt Ann er ook af en toe 
voedsel. We hebben samen 
met Ann gekeken waar we 
hen kunnen helpen en ook 
daarbij gekeken naar welke 
rol ze daarin zelf kunnen 
uitoefenen. 

 
We hebben afgelopen 
periode geregeld dat deze 
10 vrouwen een 

ziektekostenverzekering 
hebben gekregen. Hiermee 
krijgen ze toegang tot de 
zorg en kunnen ze een 
bezoek brengen aan het 
ziekenhuis. Veel van deze 
vrouwen hebben een broze 
gezondheid. Omdat we van 
mening zijn dat 
zelfredzaamheid en 
onafhankelijkheid belangrijk 
is zijn we aan het nadenken 
over hoe we deze groep 
verder kunnen helpen. 
 

Kerststukken actie 

 
Op 11 december was er een 
Kerstverkoop voor Care For 
Kenya. Dankzij het crea-
team van Care For Kenya 
zijn er weer vele mooie 
kerststukken gemaakt die 
verkocht zijn voor de 
Stichting. Dit heeft een 
aanzienlijk bedrag 
opgeleverd. De opbrengst 
gaat dit jaar naar het 
weduwenproject.

 
 

Vernieuwing keuken 
inventaris en fysio 
ruimte 

 
Ann wilde graag materialen 
kopen voor de keuken en de 
fysiotherapie. Dankzij een 
speciale gift is dit mogelijk 
gemaakt. 
 

 
We hebben geïnvesteerd in 
materialen voor de 
fysiotherapie ruimte, zodat 
de kinderen nog beter 
behandeld kunnen worden. 
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Voedsel voor de 
studenten van 
Brother John 

 
 
Brother John zet zich nog 
altijd vol in voor de 
jongeren die bij hem 
onderdak krijgen en de kans 
om een diploma te halen. 
Deze jongeren leefden 
veelal op straat zonder 
ouders en waren verslaafd 
aan lijmsnuiven.  
We hebben zelf gezien hoe 
hij deze jongeren met veel 
discipline en structuur helpt 
om een nieuw leven op te 
bouwen.  
 

 
 
Ook dit jaar hebben we 
regelmatig voedsel 
geschonken. 
 
 
 
 

Vacature 
Sponsorwerver 

We zijn op zoek naar 
een enthousiaste man 
of vrouw die het Kind 
Sponsor Plan onder 
de aandacht kan 
brengen en zo nog 70 
kinderen van een 
sponsor kan voorzien.  

Ook mag je bedrijven, 
verenigingen, kerken 
ect benaderen om 
promotie voor CFK te 
maken en zo 
proberen 
sponsorgelden op te 
halen voor CFK. 

Voor vragen en of 
informatie neem 
gerust contact met 
ons op. 

Geert Bijma 

06-20498659 

info@careforkenya.nl  

Vrijwilligers in het 

zonnetje gezet!  

Dankzij de geweldige hulp 

van alle vrijwilligers kan Ann 

de kinderen de zorg geven 

die zij nodig hebben. We 

hebben als Stichting besloten 

om aan het einde van dit jaar 

aan hen een kleine bijdrage 

te geven. Ann heeft er een 

speciale feestdag van 

gemaakt. 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor jullie 

fantastische steun in het 

afgelopen jaar en ook in 2022 

gaan we weer verder met 

onze acties. We zullen jullie 

op de hoogte houden. 

Hartelijke groet, 

Geert, Gerda 

en Agnes 


