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Van 17  t/m 27 oktober j.l. is er namens Care For 
Kenya een werkbezoek gebracht bij het 
kindertehuis van Ann Njeri in Nairobi, Kenia.  
In dit kindertehuis The Compassionate Hand of 
the Disabled wonen ruim 94 kinderen in de 
leeftijd van 6 maand oud tot 24 jaar. Het zijn 
kinderen met een lichamelijke en verstandelijke 
beperking. Bij het kindertehuis is ook een 
school.   
 
Een groep van acht dames hebben de handen 
uit de mouwen gestoken. Namens Care For 
Kenya waren Berend de Boer en Gerda de Boer 

mee.  
Onze werkzaamheden bestonden o.a. uit 

klaslokalen voorzien van vrolijke kleuren, helpen met eten  geven en spelen met de kinderen. We 
hebben mogen ervaren hoe complex het leven daar met deze speciale kinderen is. En dat viel niet altijd 
mee. Zeven dagen in de week zetten de vrijwilligers zich met hart en ziel in voor de intensieve zorg 
voor deze kinderen. Iedere dag weer dragen de vrijwilligers de zorg voor ruim 94 kinderen die niet voor 
zich zelf kunnen zorgen. Persoonlijk zagen wij het als “overleven met de middelen die voor handen 
waren”. Wij hebben gedaan wat we konden en hebben genoten van de glimlach van de kinderen en 
met veel liefde, aandacht aan deze kinderen mogen gegeven.  
 
Met dit werkbezoek hebben we iets extra’s voor de vrijwilligers en kinderen mogen doen en mochten  
getuige zijn van de blijde gezichten.  

 
Het was een geweldige 
tijd waar we als Stichting 
positief op terug mogen 
kijken. Met eigen ogen 
hebben we kunnen zien 
hoe het leven daar 
daadwerkelijk is. Als 
groep hebben we een 
geweldige tijd gehad.  
 
 
 
 
 
 



Keniareis oktober 2019 (geschreven door Agnes Bijma en Lies de Vries) 

 
  Eindelijk was het zover. Na maanden voorbereidingen en 

acties oa de high tea die we in de veenhoop hadden 
georganiseerd en de high tea in de Menorah in Drachten 
konden we met een mooi bedrag naar Kenia afreizen.  Er 
was al veel contact geweest met Ann. Zij leidt dit tehuis en 
heeft dit opgezet. We waren benieuwd wat we zouden 
aantreffen. Het was een hartelijk onthaal. Ons plan was 
om de muren van de lokalen waar de kinderen overdag 
verbleven te schilderen in vrolijke kleuren i.p.v. de 
betonnen muren die er nu waren. De verf was al besteld. 
We zaten in een hotel in de buurt en werden elke morgen 
opgehaald. 

 
De 2e dag zijn we begonnen met onze schilderklus. Het was 
een mooie manier om voorzichtig met de kinderen kennis te 
maken. Ze waren nieuwsgierig en liepen om ons heen te 
kijken wat er allemaal zou gebeuren. Sommigen vonden ook 
de verf heel interessant en dat was dan ook te zien aan hun 
kleren, handen en voeten. Gelukkig was het afwasbaar. We 
hebben in enkele dagen 4 lokalen geschilderd in de kleuren 
blauw, geel, rood en wit en mooie muurschilderingen 
gemaakt. Een ware metamorfose. 

 
 
Iedereen werd er blij van. De vrijwilligers die Ann elke dag helpen bij 
het verzorgen van de kinderen ook. Voor hen was er ook een 
verrassing. Opgesplitst in 2 groepen en 2 dagen gingen ze een dagje uit 
met Berend  naar een safaripark met etentje erbij. Dit was ons cadeau 
voor hen. Wij hielpen die dagen de vrijwilligers die achter gebleven 
waren met voeden van de kinderen. We kwamen handen te kort. We 
wilden ze allemaal aandacht geven, maar er waren er zo veel.  
 
Ze heeft ondertussen 94 kinderen onder haar hoede. Deze kinderen 
kunnen niet thuis wonen omdat ze geen ouders hebben of omdat hun 
ouders geen geld hebben om ze te verzorgen. Het was mooi om te zien 
dat ze ook heel belangrijk voor elkaar waren. Ze zorgden ook ondanks 
hun handicap voor elkaar. Even een gesprekje of een    rolstoel duwen, 

eten geven. Heel aandoenlijk om te zien.  
Het was heel bijzonder om deze week mee te maken. We hebben veel kunnen doen.  
Er zijn nieuwe matrassen gekomen, nieuwe tafels en stoelen, mais en bonen, medicatie, tv en een 
wasmachine. Verder hebben we veel met de kinderen gespeeld, puzzelen, zingen en als hoogtepunt 
het nagels lakken. De jongens en meisjes wilden allemaal hun nagels gelakt.  
We waren erg onder de indruk van het bijzondere werk van Ann en haar vrijwilligers. Aan het eind van 
de week hebben we als afscheid een feestje met iedereen gevierd met taart en ranja. Wat een feest!  
 
Een ervaring om nooit meer te vergeten.   
Agnes en Lies. 
 
 



Nieuwe matrassen  

 
Dankzij een spontane aktie tijdens 
ons verblijf in Kenya hebben 
vrienden, kennissen en 
dorpsgenoten er voor gezorgd dat 
we  we binnen twee dagen 47 
nieuwe matrassen kopen. Speciale 
dikke matrassen met een laag die 
de matrassen droog houden bij 
een nachtelijk ongelukje. 
 
Als groep hebben wij kunnen zien 
dat dit echt noodzakkelijk was.  
Wij willen dan ook iedereen 
hartelijk bedanken voor deze 

geweldige steun.  
 

 

The Charles Lwanga Children 
 
 
Tijdens ons bezoek in oktober j.l. . hebben we 
als groep ook een bezoek gebracht aan The 
Charles Lwanga Children school van Br. John. 
Tijdens ons bezoek in oktober j.l. hebben we 
ook het project van Br. John bezocht. Het is 
goed om te zien dat door het harde werken van 
de leerlingen maar ook de leerkrachten er 
resultaten worden behaald. De tieners werken 
hard voor een betere toekomst. Samen met de 
tieners zijn we naar de kerk geweest.  
 
 

 
 

 
Br. John heeft een script geschreven over zijn 
kinderjaren met als titel “My stolen childhood” 
Met dit schrijven wil hij de tieners inspireren om 
de moed nooit op te geven. Ook hij heeft tijdens 
zijn kinderjaren op straat geleefd. Door 
verdieping in zijn geloof en de hulp van de juiste 
mensen is hij geworden wie hij nu is.    
Care For Kenya heeft dankzij sponsoren dit boek 
bewerkt en in boekvorm  laten drukken en het 
tijdens ons bezoek overhandigd.   
 
 

 
 



 
 
Het project van Ann Njeri en het project van Br. John zijn prachtige projecten waar liefde en 
geborgenheid voorop staan. Met eigen ogen mochten wij ervaren dat het werk daar nog niet klaar is . 
Er is nog veel werk te doen om het leven net iets gemakkelijker te maken.  
 
Mocht u meer over de projecten en onze ervaringen tijdens het werkbezoek aan het kindertehuis The 
Compassionate Hands of Disabled willen weten dan horen wij dat graag. Heeft u belangstelling om 
mee te gaan op werkbezoek of de goede doelen reis naar Kenia? Laat het ons dan weten!! 
 
Met vriendelijke groet,  
Care For Kenya 
 
Berend, Siemen en Gerda 
www.careforkenya.nl 
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