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Beste sponsors en
belangstellenden,
Het eerste kwartaal van 2021
is voorbij en daarom een
nieuwe nieuwsbrief van de
Stichting Care For Kenya.
Hierin vertellen we wat er in
de eerste drie maanden
allemaal gebeurd is in Kenia en
in Nederland.

Samuel
In december hebben we
verteld over Samuel. Samuel is
na de operatie goed hersteld.
Wel werd er door het
ziekenhuis aangeraden een
elektrische rolstoel te
gebruiken om spierspanning te
verminderen. We zijn nu aan
het onderzoeken of er
mogelijkheden zijn.

Prachtige gift!

We ontvingen een prachtige
gift waarmee 15 bedden, 30
matrassen en 10 kledingkasten
konden worden aangeschaft
voor het tehuis van Ann. We
zijn echt ontzettend blij met dit
speciale cadeau en ook voor de
plaatselijke ondernemers die
dit mochten maken was dit
een hele bijzondere opdracht.

Voedselprojecten
We hebben voedsel gebracht
bij Brother John voor de
studenten en ook heeft Berend
dankzij persoonlijke giften aan
gezinnen voedsel gebracht. De
nood was hoog in januari door
Covid-19.

Kerststukken en
wasmachines
Voor de kerst heeft CFK
kerststukken verkocht die door
ons speciale crea-team
gemaakt waren. Hiermee is er
zoveel geld binnengehaald dat
Ann 2 extra wasmachines kon
kopen. Met 94 kinderen bleek
1 niet genoeg te zijn. Ann was
superblij. Our washing is on
another, another level! appte
ze heel enthousiast.

Kind Sponsor Plan
Dankzij de sponsoren van het
kindersponsorplan kan er
iedere maand voedsel,
medicijnen en pampers
gekocht worden en gaat ook
het onderwijs door. We zijn
dankbaar dat het aantal
sponsoren de afgelopen
maanden is gegroeid waardoor
een gedeelte van de kinderen
geholpen zijn. Echt bijzonder
dat hier zo veel mensen zijn
die betrokken zijn bij deze
geweldige kinderen op een
hele persoonlijke manier.

We zijn dankbaar voor zoveel
betrokkenheid en giften.
Hartelijke groet,
Gerda, Geert en Agnes
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