Nieuwsbrief maart 2020

Nieuwsbrief van Care For Kenya voor sponsoren en belangstellenden.
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2020.
Op dit moment is er veel onrust in de wereld vanwege het Corona virus. Het heeft veel landen in zijn
greep. Ondertussen is het virus ook in Kenia vastgesteld. Dit brengt bij de school van Br. John en bij
het kindertehuis voor kinderen met een beperking van Ann Njeri zorgen met zich mee. De scholen in
Kenia zijn ook daar allemaal gesloten. Helaas is de gezondheidszorg in Kenia niet zo georganiseerd als
bij ons in Nederland. Als stichting houden we contact met de leiding van de twee projecten.
Jaarcijfers 2019
Op de website van Care For Kenya staan de jaarcijfers 2019 gepubliceerd en het Actueel verslag van
uitgeoefende activiteiten 2019 zal binnenkort geplaatst worden.
Als Stichting zijn we dankbaar voor de donaties die wij mochten ontvangen in 2019.
Begin februari is de pallet box met o.a. computers, voetbalschoenen en gehaakte dekens verstuurd
naar Nairobi. Door verandering in de wetgeving bij de douane in Kenia heeft het ruim een jaar
geduurd voordat deze verstuurd kon worden. Inmiddels is de wetgeving weer zodanig dat de pallet
box verstuurd kon worden. Tijdens Berend zijn laatste bezoek eind februari is de pallet box
aangekomen bij de school van br. John en is alles uitgedeeld. Dankbaar is het in ontvangst genomen.

GEHAAKTE DEKENS, LEEUWARDEN CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA 2018….
Begin 2019 is stichting Care For Kenya in het bezit gekomen van ruim 150 gehaakte dekens. Deze
dekens waren een klein gedeelte van “ De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld” tijdens
Leeuwarden Culturele Hoofstad van Europa 2018. Een prachtig initiatief waarin inwoners uit heel
Nederland met elkaar de verbinding zochten om dekens te maken.
De dekens werden na dit bijzonder jaar van de Culturele Hoofstad verdeeld onder diverse goede
doelen. Zo mocht ook Care For Kenya deze dekens ontvangen. Afgelopen 15 februari zijn de laatste
dekens aangekomen in Nairobi Ruai en uitgedeeld. Prachtige gekleurde dekens die goed terecht zijn
gekomen. Omdat het een hele klus was om deze dekens te verzenden is het in meerdere etappes

gegaan. Maar 15 februari zijn de laatsten verdeeld. Een kleurrijk geheel. De tieners waren er erg blij
mee en kunnen er heerlijk onder slapen.

Als stichting hechten wij veel waarde om aan de gemeenschap te laten zien dat de dekens die
bestemd waren voor het goede doel goed terecht zijn gekomen.
Sociaal media:
Care For Kenya geeft informatie over de projecten via Facebook (volg ons op FB/ stichting Care For
Kenya) en door het schrijven van diverse artikelen voor kranten, kerkbladen en dorpskranten. Door
het delen van foto’s en informatie houden wij belangstellenden op de hoogte. Afgelopen weken
heeft de Leeuwarder Courant, FrieschDagblad en Rondom Vandaag een artikel geplaatst over de
werkzaamheden van de stichting. Daarbij wordt de website up to date gehouden.
www.careforkenya.nl
Bestuurswisseling:
Na vele jaren zich te hebben ingezet voor Boornbergum voor Kenia / Care For Kenya heeft Siemen de
Boer besloten om te stoppen met zijn werkzaamheden binnen de stichting. Dankbaar zijn wij dat
Agnes Bijma heeft aangegeven om het penningmeesterschap van Siemen over te nemen. Wij willen
dan ook Siemen bedanken voor zijn inzet en wensen Agnes veel inspriratie en een fijne
samenenwerking toe.
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