Nieuwsbrief april 2019

Hierbij de tweede nieuwsbrief van Care For Kenya voor sponsoren en belangstellenden.
ANBI status
De belastingdienst heeft Stichting Care For Kenya de ANBI status (Algemeen nut
beogende instelling status) toegekend. Dat betekend dat uw giften voor de
inkomstenbelasting fiscaal aftrekbaar zijn.

Het RSIN-nummer van de stichting is 8595 16 076
ROC Friese Poort Drachten organiseert Benefietdiner voor Care For Kenya
Op dinsdag 16 april heeft er een Benefietdiner
plaats gevonden in een sfeervol aangekleed
restaurant. Eerste jaar studenten van de
opleiding Horeca ROC Friese Poort hebben
onder professionele begeleiding een geweldig
prestatie neergezet. We hebben genoten van
een viergangendiner waarin streekproducten
gecombineerd waren met Keniaanse
invloeden. Ruim 100 gasten mochten we
welkom heten.

Aan het einde van de avond hebben we namens ROC Friese Poort Drachten een check
mogen ontvangen van ruim € 2600,00. Een geweldig resultaat waar we de school zeer
dankbaar voor zijn.
Met de opbrengst van het Benefiet diner wil Care For Kenya een bijdrage leveren aan het
verbeteren van onderwijs op de school van br. John en Ann Njeri d.m.v. het schenken van
computers en lesmateriaal.

Tijdens deze Benefiet avond is ook het nieuwe logo van Care For Kenya
onthuld. Wybren Schilstra, student van het leerbedrijf Kreftich, heeft
het ontworpen. In het logo is de verbinding met Kenia zichtbaar
gemaakt d.m.v. de vlag van Kenya en de silhouet van twee mensen die
samen verbonden zijn.
Door verbondenheid met onze medemens in Kenya proberen wij op de
juiste manier hulp te verlenen.

Basisschool By de Boarne
Care For Kenya begeleid op bassischool By de Boarne het zendingsproject. Samen sparen we
voor the Compassionate Hands of the Disabled ol.v. Ann Njeri. Een kindertehuis met daarbij
een school voor kinderen met een zowel lichamelijke als verstandelijke beperking. Voor ruim
94 kinderen is dit hun thuis.
Gaven en talenten,
ledereen heeft gaven en talenten ontvangen. De een meer, de
ander minder, maar eigenlijk is er niemand die helemaal geen
talenten heeft. We hebben deze talenten ontvangen om te
gebruiken
70 kinderen van groep 3 t/m 8 hebben allemaal een euro ontvangen. Door de gaven en
talenten te gebruiken mochten ze proberen deze euro te verdubbelen. De kinderen van
groep 1 en 2 hebben aanzichtkaarten verkocht. Het was geweldig om te zien hoeveel
talenten er in ons dorp wonen. Cup cakes en koekjes werden zelf gebakken en verkocht en
er werden klusjes gedaan. Dankzij de geweldige inzet hebben ze met elkaar het bedrag
verdubbeld naar € 950,00. Een super prestatie.
Werkbezoek project Ann Njeri
Van 17 oktober t/m 27 oktober 2019 zijn wij
van plan om samen met 8 vrouwen en
Berend de Boer af te reizen naar Nairobi in
Kenya.
Het doel van onze reis is om een
werkbezoek te brengen aan het
kindertehuis van Ann Njeri the
Compassionate Hand of the Disabled. Met
veel liefde, aandacht, geborgenheid en
vreugde zorgen de ruim 27 vrijwilligers en Ann dag en nacht voor deze speciale kinderen.
Het is ons verlangen om, door werkzaamheden ter plaatse, de kinderen een nog mooier
t(e)huis te geven. Wij willen de vrijwilligers in het zonnetje zetten en waar mogelijk is even
te ontlasten van dagelijkse plichten. Zo willen wij hun iets van onze liefde doorgeven. Het is
dan ook een rijkdom om daarnaar toe te mogen.
Wij hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten en zijn zeer dankbaar dat wij dit werk
dankzij de sponsoren kunnen doen.
Namens Care For Kenya willen wij vanaf hier alvast een ieder een goede (zomer) tijd toe
wensen.
Berend, Siemen en Gerda
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