Nieuwsbrief december 2020

Beste sponsors en belangstellenden,
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2020! In deze nieuwsbrief vertellen wij graag waar
Care For Kenya mee bezig is geweest de afgelopen maanden.

Kind Sponsor Plan
De vorige keer hebben we verteld dat Care For Kenya op 25 augustus 2020 een samenwerkingsovereenkomst
heeft gesloten met de Compassionate Hands for the Disabled onder leiding van Ann Njeri. We zijn heel blij om
te vertellen dat er ondertussen voor 22 kinderen sponsors zijn gevonden! Al deze sponsors krijgen te horen
wat hun levensverhaal is en hoe ze bij Ann terecht zijn gekomen en ook hoe het verder met hen gaat. Het is
bijzonder dat er vanuit Nederland mensen zijn die speciaal aan hen denken en deze kinderen een gezicht
geven. Vooral nu het zo hard nodig is in deze coronatijd zijn we echt heel dankbaar met dit resultaat. We
hebben nu al enkele maanden een bedrag over kunnen maken naar het tehuis van Ann voor voedsel en
medicijnen. We hopen dat er in de toekomst nog meer sponsors komen, zodat er geen zorgen meer hoeven te
zijn om deze kinderen te kunnen voorzien in hun basisbehoeften en zorg die ze nodig hebben.
Als sponsor kun je kiezen uit twee opties:
• Sponsor kind basiszorg voeding/medicatie/pampers € 25,00 per maand
• Sponsor kind basiszorg en volledige ondersteuning € 42,00 per maand
Voor meer informatie over het KIND SPONSOR PLAN:
kijk op onze website: www.careforkenya.nl

Bezoek Familie Bijma aan Ann en brother John
Op 9 oktober mochten we met ons gezin beginnen aan onze reis
naar Kenia. In Kenia hadden de mensen meer last van de
maatregelen dan van het virus zelf. Het aantal sterfgevallen was
op dat moment rond de 900.
Door de maatregelen
mochten kinderen niet naar
school en dat betekende
voor veel kinderen ook een
maaltijd minder. Tijdens de
Lock Down (die gelukkig was
opgeheven toen wij er waren) zaten veel mensen zonder werk.

We zijn bij het tehuis van Ann en brother John geweest. Ook voor hen was
de situatie moeilijk. De gehandicapte kinderen bij het tehuis van Ann
konden een tijdje maar 1 maaltijd per dag krijgen. Er moest beslist worden
welke maaltijd overgeslagen zou worden. Ook
moesten de vrijwilligers die de kinderen
verzorgen beslissen of ze bij de kinderen bleven
tijdens de lock down of terug gaan naar hun
gezin. Hele schrijnende situaties waren dit. Bij
het tehuis van brother John mochten de
kinderen niet blijven. Ze moesten ergens anders
ondergebracht worden. Dit was heel moeilijk en
er belanden ook studenten weer terug op straat.
Op het moment dat wij er waren mochten de
studenten weer in groepen terugkomen, maar
om ze op te zoeken was een hele klus. Het was
voor ons goed om weer terug te zijn en om deze
mensen een hart onder de riem te steken, maar ook zo bijzonder om te zien
hoe deze mensen bij dit alles hoop houden en vertrouwen. Ze waren voor
ons een inspiratiebron. We hebben mais en bonen gehaald en gebracht,
zodat ze de eerste maanden geen zorgen hadden over het eten. We blijven
verbonden met hen en hopen dat we nog veel voor ze kunnen betekenen
persoonlijk en via Care For Kenya.
Geert, Agnes, Sietse, Arne, Joost en Famke Bijma

Samuel

Samuel woont sinds 2012 bij Ann. Dankzij de juiste zorg en
liefde die hij hier krijg is dit zijn thuis geworden. Samuel gaat
naar de middelbare school in Nairobi. Zijn grote droom is
sportverslaggever te worden. Hij helpt graag andere
kinderen met computerles. Hij is een groot voorbeeld voor
andere kinderen.

In oktober ging het niet goed met Samuel. Hij belande in
het ziekenhuis omdat er iets niet in orde was met zijn
blaas. Hij heeft een drain en moet hier aan geopereerd
worden en ook aan zijn blaas. We hebben steeds contact
met Ann gehad hierover. De operatie kon Ann op dat
moment niet betalen, dus hebben we als CFK aangeboden
om dit te betalen. De operatie zou eerst op 11 december
zijn, maar is uitgesteld omdat zijn bloeddruk steeds te
hoog was. Hij is 17 december uiteindelijk geopereerd en
het is goed gegaan. Samuel vertrouwd op God en is vol
goede moed en zeer positief!

We zijn erg dankbaar voor alle giften die we het afgelopen jaar mochten ontvangen!
Al het vertrouwen in ons werk en de betrokkenheid van alle kanten, was heel bijzonder.
We hopen het komende jaar weer door te kunnen gaan met dit prachtige werk.
Samen met uw hulp en steun kunnen we iets moois opbouwen. Tips, meedenkers,
ideeën zijn altijd welkom!
Een hartelijke groet,

Berend, Agnes en Gerda.
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