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Hierbij de nieuwsbrief van Care For Kenya. 
Op dit moment heeft het Corona virus Kenia nog steeds in zijn greep. De regering heeft besloten om 
pas in januari de scholen weer open te laten gaan. Dit is voor de kinderen en tieners een ramp. Een 
groot gedeelte van de inwoners hebben geen werk en dat heeft grote gevolgen. Honger en armoede 
spelen een grote rol in het leven van de Keniaanse bevolking.  
 
Ook de school van br. John is gesloten. Toch verblijven 
er op dit moment ongeveer 20 studenten omdat ze 
geen “thuis” hebben. De andere 280 leerlingen zijn 
afgereisd naar familie omdat de school moest sluiten 
vanwege het virus. Een zorgelijke situatie omdat deze 
tieners gemakkelijk kunnen terugvallen in het oude 
onveilige leven op straat. Br. John probeert dan ook 
iedere week leerlingen in hun thuissituatie te 
bezoeken om daar te kijken hoe het gaat. In Juni heeft 
Care For Kenya voedsel laten bezorgen bij de school 
van br. John. Het was zeer welkom.  
 
 
 
Voor het kindertehuis van Ann Njeri waar 94 kinderen wonen met een beperking zijn het ook 
moeilijke tijden. Vanwege de lockdown is het niet altijd mogelijk voor de vrijwilliger om te komen 
werken. Toch zal de zorg voor de kinderen door moeten gaan. Het is dan ook hard werken voor 
diegene die toch de mogelijkheid hebben om Ann Njeri te ondersteunen. Voor Ann betekend dit veel 
zorg om alles draaiende te houden en om de kinderen te kunnen blijven voeden. Daarvoor bezochten 
met regelmaat afgevaardigden van kerken of organisaties het tehuis van Ann en namen voedsel of 
kleding mee. Helaas is dit vanwege een kans op een besmetting nu niet mogelijk. Eind mei heeft Ann 
voedsel ontvangen voor de kinderen. Met veel dankbaarheid is dit in ontvangst genomen. 
 



 
 
Fries trouwpak krijgt nieuwe bestemming na 63 jaar. 
 
Een tijdje terug kreeg Berend een telefoontje van een mevrouw die een artikel had gelezen in het 
Friesch Dagblad over Care For Kenya.  Omdat zij vanwege haar leeftijd ging verhuizen was ze aan het 
opruimen en kwam het trouwpak van haar man tegen die misschien nog wel gebruikt kon worden in 
Kenia. Het echtpaar zou anders dit jaar 63 jaar getrouwd zijn geweest maar helaas is haar echtgenoot 
al enige tijd overleden. Mevrouw wilde graag dat Berend dit pak meenam naar Kenia zodat iemand 
anders er nog veel plezier van zou hebben. Op maandag 3 augustus is Berend afgereisd naar Kenia 
met in zijn koffer het trouwpak. Na een goede vlucht is Berend veilig aangekomen en heeft 
ondertussen iemand gevonden voor het pak. (Zie foto) Zondag 16 augustus ging dhr. Chege in een 
prachtig pak naar de kerk. Hij was erg dankbaar en samen met de dominee ging hij op de foto. 
 
 

My name is Alastin 
Chege  I was born 1962 
and i was so happy for 
the suit it is been so 
many years since I wear 
a nice suit  like this and 
I really appreciate to 
the  person who give 
me this suit  God 
blessed  you 
 
Alastin Chege. 
 
 
 
 
 
 
Samen met de bevolking van Kenia hopen wij dat de situatie snel mag veranderen. Verplicht thuis 
blijven betekent geen werk, geen inkomsten geen eten en geen geld om de huur te betalen. 
Samen kunnen we helpen. De bevolking heeft deze steun hard nodig en daarom vragen wij ook om 
ons financieel te (blijven) steunen.  
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