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zaterdag 4-8-2001 Kahawa Sukari 

Toen gebood de Farao aan zijn gehele volk: Werpt alle jongens die geboren worden, in de Nijl maar alle meisjes moogt
gij laten leven. 
( De Israelieten verbleven in Egyte en breiden zich volgens de Egyptenaren te snel uit.) 
Daarom nam zij voor hem een biezen kistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet
aan de oever van de Nijl;zijn zuster ging op enige afstand staan om te zien, wat er met hem gebeuren zou. 
Toen kwam de dochter van Farao om in de Nijl te baden, en intussen wandelden haar dienaressen langs de Nijl; zij zag
het kistje in het riet en zond haar slavin om het te halen. 
Toen zij het open deed, zag zij het kind, en zie, het jongetje schreide, zodat zij medelijden met hem kreeg en zeide :
Dit is een Hebreeuws kind. 
Toen zeide zijn zuster tot de dochter van de Farao : Zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan
roepen om het kind voor u te zogen? En de dochter van de Farao zeide tot haar: Ja. Toen ging het meisje de moeder
van het kind roepen. En de dochter van de Farao zeide tot deze: Neem dit kind mee en zoog het voor mij, dan zal ik u
het u toekomende loon geven. Daarop nam de vrouw het kind mee en zoogde het. En toen het kind groot geworden
was, bracht zij het naar de dochter van de Farao; en hij werd door haar als zoon aangenomen, en zij noemde hem
Mozes, want, zeide zij: ik heb hem uit het water getrokken. 
( bron bijbel exodus 2) 

Jambo Nieuwsbrief lezers. 
Ik wil graag aan jullie voorstellen; Moses. 
Moses werd gevonden in de bush, om hem heen lag wat fruit, helemaal alleen en achtergelaten. 
Hoe heet dit kindje en hoe oud is hij?????? 
Praten kan hij nog niet. 
Zijn naam wordt Moses, naar aanleiding van de Mozes uit de bijbel. 
Zijn verjaardag is de dag waarop hij werdt gevonden. 
Moses wordt geschat op anderhalf jaar oud. 
Zijn achternaam word Waithaka, wat "de bush"betekent. 
Onderaan deze nieuwsbrief is zijn foto te zien. 

Gisteren ( Vrijdag ) waren hier vier bezoekers uit Nederland.( De fam Veldhuizen) 
Twee van deze mensen hebben hun hart verloren aan Moses en hebben besloten de financiele adoptie voor hun
rekening te nemen. 
De andere twee hebben een kindje op de middelbare school genaamd Monica. 
Eerst zijn we naar het weeshuis gegaan waar de kinderen een welkomslied zongen en een welkomsbord hadden
gemaakt met tekeningen. 
We hebben met de kinderen gelunched en zijn vervolgens in de auto gestapt om naar de middelbare school te rijden
waar het sponsorkindje van deze ouders is. 
Dat was een eind rijden over hobbelige wegen. 
De bezoekers vonden het allemaal heel indrukwekkend maar wel heel waardevol. 
Ze hebben op deze manier een deel van Afrika kunnen zien dat je als toerist nooit ziet. 
Bovendien is het natuurlijk heel bijzonder om een kindje te ontmoeten waar je al een tijd mee schrijft maar nog nooit
hebt gezien. 

Er is meer bezoek geweest, Marscha Land. 
Marscha Land is hier eerder voor een lange periode geweest en nu was ze hier voor twee weken. 
Ook Marscha heeft hier een kindje financiel geadopteerd, en wel Bernard. 
Ze heeft bingo gespeeld met de kinderen, tekenen kleuren, fantastische. 
Mensen die het leuk vinden kunnen mij vragen foto's te mailen. 
De foto's worden ook op de website geplaatst, ik heb begrepen dat er aan gewerkt wordt. 

Voor de mensen die zich nog kunnen herinneren dat ik vorig jaar vier broertjes heb opgehaald uit de bush; deze
kinderen maken het goed! 
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Nog een praktische nieuwtje. 
Velen heb ik verteld over mijn plannen om het weeshuis onafhakelijk( er) te maken van giften. 
Een kippenhok hoorde bij mijn verlangenlijstje. 
Spirit of Faith heeft vanaf deze week een heel groot kippenhok met heel veel kleine kippetjes, ik geloof zo'n 300. 
Vrijwilligers hebben hier voor gezorgt en het is geschonken door een Keniaans bedrijf. 
Nu maar wachten tot ze groot zijn en eieren gaan leggen! 

Op de lagere school zaten het afgelopen jaar al dertig betalende leerlingen. 
Dus leerlingen van buiten het weeshuis. 

Nou ik hoop dat ik iedereen door middel van mijn brieven een beetje een beeld kan geven van het leven hier. 

Ik wens jullie allen een heel prettig weekend en de mensen die op vakantie gaan een hele fijne vakantie. 

Salama ( groetjes ) Ria 
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