GOED NIEUWS
Februari 2014

Jambo nieuwsbrieflezers (‘hallo’ in Swahili)
Habari (Hoe gaat het?)
Mzuri Sana (Het gaat heel goed)

Voor de kerst heb ik u een treurige mail geschreven over het overlijden van Gift Katzo, David Furaha en
over onze verwachting dat Grace wel eens snel zou kunnen volgen. Dat is gebeurd. Grace is in januari
overleden. Op dit moment hebben we geen kinderen waarvan we denken: ‘Dat gaat de verkeerde kant
op’. Daarom wil ik jullie vandaag een nieuwsbrief sturen met alleen maar hele leuke en goed berichten.
Want ondanks alle verdriet, gaat alles wel gewoon door! Ik heb veel goed nieuws. Hier komt ie!

Ruiru
Waterput (borehole)
Ik geloof niet dat we eerder te maken hebben gehad met een project dat zo lang duurde voor het klaar
was. Wat een pech bracht dit project steeds met zich mee. Maar het grote moment is daar! Het project
is veel mooier en veel beter geworden dan we hadden kunnen dromen. Het water wordt normaal
opgepompt met een elektrische pomp. Dat kost stroom en dus geld. Daarom hebben we pomp van de
waterput aangesloten op zonnepanelen. Als de zon schijnt is er water. Dat wordt gratis naar tanks
gepompt zodat er tijdens donkere regenachtige dagen ook genoeg water in de tanks zit. Gratis
drinkwater … Amen.
:

Ruiru en Malindi
Kassen en waterdruppelsysteem
We blijven continu op zoek naar manieren om minder afhankelijk te worden. Eén van de projecten op
dit gebied is landbouw op de weeshuisterreinen. In januari is zowel in Ruiru als in Malindi een kas
gebouwd. In februari zullen mensen getraind worden voor het werk in de kassen. We hopen op deze
manier bijvoorbeeld genoeg tomaten te hebben voor de weeshuizen zodat we die niet meer hoeven
kopen. In Ruiru is ook een waterdruppelsysteem aangelegd om sukuma goed te kunnen verbouwen.
(Sukuma is een soort van spinazie en de dagelijkse groente voor de kinderen.)
Foto: de kas in Malindi

Malindi
Container en trekkers
Nu we toch in de landbouw zitten, ga ik gelijk maar even door naar het container project.
Heel veel goede mensen in Nederland hebben als een team samengewerkt om een tweede
tractortransport voor elkaar te krijgen en het is gelukt. De container kwam eind december aan. Met 3
tractors, een irrigatie-systeem, grasmaaier, een ploeg en veel meer! Het inklaren van de containers is
echt heel duur geworden. Daar maakten we ons wel zorgen over. Eén tractor hebben we verkocht voor
een goede prijs. Met dat geld konden we de kosten van het inklaren goedmaken. Tevens hebben we nu
geld om een volgende container die al in Nederland klaar staat binnen te halen.

Eén van de tractors wordt nu af en toe verhuurd. Er zijn ook wel mensen hier die een trekker willen
kopen... We zullen zien wat het wordt maar voor nu wachten we op de volgende container!

Nyamira
Boeken voor de bibliotheek van het weeshuis
De kinderen van het weeshuis in Nyamira hebben een hele bibliotheek vol boeken gekregen voor alle
leeftijden. Romans - atlassen - encyclopedie – sprookjesboeken – biografieën. Heel divers en voor elk
kind is er wel een leuk boek te vinden!

Nyamira
Water en stroom
Het weeshuis staat boven op een berg. Daar kan geen waterleiding heen en ook een borehole is geen
optie. Het weeshuis is dan ook volledig afhankelijk van regenwater. We hebben daar heel goed water,
waar nu een opvangsysteem voor is gemaakt. Nu de school echter open is en kinderen uit de omgeving
daar ook naar toe kunnen, komt de watervoorziening onder druk te staan. Daarom hebben we een plan
gemaakt om ook de school van een goede wateropvang en -opslag te voorzien. Voor een deel van de
school hebben we het geld en zijn we begonnen. Voor het andere deel zoeken we nog sponsoring.
De elektriciteit op het weeshuis is goed geregeld. Maar de school zat nog niet op het stroomnetwerk dus
alle kabels moeten worden doorgetrokken. Dat gebeurt op dit moment.

Zo dat zijn een heleboel praktische dingen die zijn gebeurd tussen eind december en nu. En dan is er ook
nog nieuws over kinderen.

Nieuwe kinderen in Malindi
Hier een foto van de nieuwe kinderen.

De baby heet Mister L. Bakker (dat spreken ze hier uit als ‘Bakkar’). Hij is met oud en nieuw als
pasgeborene te vondeling gelegd. Alle kinderen hebben hun eigen verhaal en vaak zijn de verhalen niet
leuk, anders kwamen ze niet bij ons terecht. Maar het verhaal van vondelingen is altijd kort... geen
geschiedenis... geen familie bekend... het enige verhaal is het politierapport waarin staat waar en hoe
laat hij is gevonden.

Last but not least nog even aandacht voor het volgende:
Ruiru
De auto
Voor het weeshuis van Ruiru is een auto aangevraagd en Wilde Ganzen steunt deze actie.
Dat betekent dat Wilde Ganzen voor iedere euro die gedoneerd wordt er 55 cent bij doet Deze actie
loopt heel goed maar we hebben nog een laatste zetje nodig. Iedereen die bij wil dragen aan dit project
mag geld overmaken aan Wilde Ganzen.
Rekening 40.000 tnv Wilde Ganzen Hilversum
Onderwerp: 4x4 auto weeshuis Kenia
Act. nr: a 2013.669

Hier wil ik het voor nu even bij laten.

Kwaheri (Tot ziens)
Ria Fennema en familie

