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Beste sponsors en 
belangstellenden,  
Hierbij mailen wij de 
nieuwsbrief van het tweede 
kwartaal 2021. Er is weer van 
alles gebeurd en dit willen we 
graag met jullie delen. 

Koffer 

 
In mei konden we een extra 
koffer aan Berend meegeven 
met spullen voor Ann en de 
kinderen, maar ook voor het 
weduwen project zaten er 
spullen in. Meerdere sponsors 
hebben een leuk presentje 
meegegeven voor hun 
sponsorkind. Ze waren er 
superblij mee. Voor alle 
kinderen en vrijwilligers 
hadden we een mooie kaart 
geschreven met een 
bemoedigende tekst.   

Weduwenproject 

Omdat wij geloven dat we ook 
om moeten zien naar de 
weduwen waren we gelijk 
geraakt toen we in gesprek 
raakten met Ann over een 
groep weduwen die ze 

bezoekt. Ze ondersteund deze 
vrouwen door af en toe wat 
voedsel te delen en bemoedigt 
ze met haar liefdevolle zorg. 
Deze vrouwen dragen zorg 
voor wezen en hebben 
gezondheidsklachten. Ze 
hebben voedsel, medicatie en 
onderwijs voor de wezen 
nodig. We hebben Ann 
voorgesteld om deze vrouwen 
te ondersteunen. Vorig jaar 
hebben we samen met Marc 
de Witte van Adviesburo 
Bosscher & de Witte aan een 
groep weduwvrouwen in Mago  
Smokeless Cookers 
uitgedeeld. Dit project is 

afgerond. Marc de Witte heeft 
hierin meegeholpen. Hij wil nu 
ook samen met ons dit project 
gaan ondersteunen. We zijn 
erg blij met deze hulp. In de 
koffer zaten ook stola’s die 
hier in Nederland zijn gebreid. 
Ze waren erg blij met deze 
warme deken. Letterlijk en 
figuurlijk. 

Brother John  

 
Brother John blijft zich 
onvermoeid inzetten voor de 
kinderen die op straat 
belanden en verslaafd zijn aan 
lijmsnuiven. In zijn opvanghuis 
geeft hij deze kinderen 
onderdak, onderwijs en een 
terugkeer in de maatschappij 
mogelijk zonder verslaving en 
kans op werk. We 
ondersteunen hem door af en 
toe voedsel te schenken. Ook 
deze keer hebben we weer 
bonen en mais laten leveren 
bij de school. 

Alice  

Alice was een student bij 
Brother John. We hebben haar 
ondersteund met medicijnen 
omdat ze een hartafwijking 
heeft. Sinds vorig jaar is ze aan 
het werk bij Ann als oppas voor 
de kinderen van Ann, maar ze 
helpt ook mee in het 
kindertehuis. Ze doet een 
opleiding tot coupeuse. We 
hebben dankzij een gift van 
een kerk haar een naaimachine 
kunnen aanbieden waar ze 
deze vaardigheden op kan 
oefenen. Deze naaimachine 
blijf eigendom van CFK tot ze 
haar diploma heeft. Ze heeft 
hiervoor een contract 
ondertekend. Als ze haar 
diploma haalt voor coupeuse 
wordt de naaimachine haar 
eigendom en kan ze een eigen 
bedrijfje te beginnen.   

We zijn dankbaar dat er door 
jullie betrokkenheid en giften 
weer mooie veranderingen 
hebben plaatsgevonden. 
 
Hartelijke groet, 
Gerda, Geert en Agnes 


