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Algemene mededeling : Voortaan zult u 1 keer per 3 maanden onderaan de nieuwsbrief een overzicht vinden met de
namen van mensen/ bedrijven / stichtingen die een donatie hebben gedaan aan de Stichting Spirit of Faith in
Hurdegaryp. We hebben hiertoe besloten tijdens een vergadering met de stichtingsleden omdat het nogal eens gebeurd
dat ik geen adres gegevens heb van mensen die spontaan een donatie doen en zo kunt u dus zelf kijken of uw donatie
is binnengekomen.  

17-05-Putten/ Malindi 
Een brief van Gladys.

Jambo nieuwsbrieflezers

Habari?

Terwijl Fester, Mariama en ikzelf nog in Nederland zijn is Gladys die jaren lang de sociaal werker was  in het Spirit of
Faith Children's  Centre in Ruiru met haar gezin verhuist naar Malindi waar we een tweede Spirit of Faith project aan
het opzetten zijn. Foto's van de bouw van het weeshuis in Malindi kunt u trouwens ondertussen bekijken op de website
www.riafennema.nl

Gladys heeft me de afgelopen periode veel geschreven en ik heb haar gevraagd of ik 1 van haar brieven mocht delen
met u en dat vond ze goed. Onderstaande brief schreef ze 28 april jl. Ik heb de brief voor u vertaald in het Nederlands
omdat ik weet dat velen van u dat makkelijker kunnen lezen. Ik ben echter geen vertaler dus excuseer me voor
gebrekkigheden, ik denk echter dat de boodschap wel helder is. Na de Nederlandse versie volgt de originele engelse
versie van Gladys zelf. 

Kwaheri ( Tot ziens in het Swahili.en wie weet want Fester Mariama en ik zijn nog tot 23 mei in Nederland en gaan
dan vol goede moed weer terug naar Kenia)

Ria Fennema

Nederlandse vertaling

Beste Ria, 

In de paar dagen die ik verblijf in Malindi, ben ik niet alleen geschrokken van de warmte hier maar ook door de vele
hopeloze situaties waarvan ik hoorde of  die mijn pad kruisten met betrekking tot kinderen in hulpbehoevende situaties
die direct redding en verzorging nodig hebben. Meestal hebben deze kinderen een alleenstaande ouder, in de meeste
gevallen is dat een moeder. De vaders zijn of gestorven of gescheiden van de moeders. Jammer genoeg, de moeders
die over zijn leven met HIV/Aids en zijn te arm om eten te kopen voor zichzelf en hun kinderen laten we niet praten
over de medicijnen die ze dagelijks zouden moeten nemen.

Sommigen die het gebeurde dat ze medicijnen kregen van hulpverleners, kunnen de medicijnen niet lang gebruiken
omdat ze te zwak zijn doordat ze geen voedsel hebben om te eten.

Een andere categorie kinderen zijn die wiens beide ouders overleden zijn hun achterlatend met niemand die voor hun
kan zorgen. Sommige kinderen HIV vrij of HIV +. Je kunt het niet vertellen mits iemand het initiatief neemt ze mee te
nemen voor een HIV test.

Dingen zijn een beetje zwaarden hier dan in Nairobi- Ruiru, in de sfeer van , mensen zijn te arm en het klimaat en de
grond zijn niet geschikt voor land bouw / vee teelt , met als gevolg geen donaties van maïs of bonen of zelfs maar
sukama wiki ( vertaald vanuit Swahili/ kool voor de zwakken / is soort spinazie) zoals we soms krijgen in Ruiru.

Je zult hier veel weeskinderen vinden die alleen gelaten zijn , vanaf enkele maanden jong tot 10 jaar. Er zijn niet veel
kerken hier om te zorgen voor de weeskinderen die op zichzelf zijn aangewezen tot ze in een kinderhuis komen zoals
in Nairobi. Zoveel kinderen zien er uitgedroogd uit- gebrek aan water in hun lichaam en niet genoeg bloed. Dit is
omdat ze veel water verliezen in deze warmte en niet genoeg voedsel terug krijgen voor de energie die ze verbruiken.

http://www.riafennema.nl/
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Bloedarmoede komt veel voor hier.

Er zijn zoveel gevallen van HIV positieve patiënten vooral moeders, ze zijn zo hulpeloos als ze hun kinderen zien
huilen van de honger en ze niet in staat zijn hun eten te geven. Uiteindelijk sterven de kinderen terwijl de moeder
gewoon toekijkt, omdat sommigen van hun zelfs te zwak zijn om te bewegen.

Ik dacht dat dingen hier makkelijker zouden zijn dan in Nairobi, maar dat had ik fout. We zullen echt de klok rond
moeten werken om zoveel mogelijk hulpbehoevenden te helpen hier. 
Ik weet niet hoe en waar we zullen starten, maar ik weet zeker dat God die ons altijd door moeilijke situaties heeft
geholpen, een grote weg opent voor hier in Malindi om de kinderen en hun ouders te helpen waar we kunnen.

Tot de dag van vandaag vraag ik me af wat voor soort huis we gaan leiden, met weeskinderen met Aids, zonder Aids,
dan de vele HIV positieve volwassenen- jong en oud en dan de erg arme gezinnen met beide ouders in leven. 
Ik weet Ria dat God je zal leiden als je zoekt voor sponsors voor SOFCC 2 - Malindi, en dat mensen ons willen
assisteren zodat wij de kinderen kunnen assisteren in elke mogelijkheid die we kunnen. I bid dat je zoveel mogelijk
sponsors krijgt als je kunt krijgen en dat God hun harten aanraakt om een hand toe te reiken aan deze arme kinderen.

Ik hoop je hier snel te zien gezien het werk dat voor ons ligt veel is. Heel erg bedankt voor het goede werk dat je doet
voor mensen hier in Kenia.

Gods zegen, veiligheid en gezondheid

Gladys.

Originele brief in het engels van Gladys.

Dear Ria,

The few days that I have stayed in Malindi, I have not only been shocked by the heat here but also by many desperate
cases I have heard or come across involving children in needy situations who needy immediate rescue and care. Most
of these children have a single parent and in most cases a mother. The fathers have either died or divorced their
mothers. Unfortunately, these mothers who been left are living with HIV AIDS and very poor to even afford food for
themselves and their children let alone medicine which they are supposed to take daily. Some of them who happen to
get the medicines from well-wishers, cannot take the medicine for long because they are too weak since they do not get
any food to eat.

Another category of children are those whose both parents have died living them alone with no one to cater for them.
Some of these children would HIV free or HIV +. You cannot tell about all unless someone takes the initiative to take
them for a test. Things are a bit harder here than Nairobi - Ruiru, in the sense that people here are too poor and the
climate and the soil is not condusive for any farming, hence no donations of maize, beans or even sukuma wiki as we
sometimes get in Ruiru.

You will find so many children orphaned and left on their own as young as from months to 10 years. There are no
many churches here to take care of orphaned children who have been left on their own before they get a children's
home like in Nairobi . So many children look dehydrated - Lack of water in their bodies and enough blood. This is
because they loose so much water in this heat and they do not get enough food to return the energy they are using.
Anaemic disease is very common here.

There are so many cases of HIV positive patients especially mothers, who are so helpless when they see their children
crying because of hunger and they are not able to give them food. The children end up dying as the mothers just
watch, because some of them are even too weak to move.

I thought things were to be easier here that Nairobi , but I was mistaken. We will really have to work round the clock
to help so many needy cases around here. I do not know how and where we will start from, but am sure God who has
seen us through always in many difficult situations, will open a big way for us here in Malindi to help the children and
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their parents where we can.

Up to this time, I wonder what kind of home we will be running, that of orphans with Aids, without Aids, that of many
HIV positive adults - young and old or that of very poor families with both parents alive.

I know Ria that God will guide you as you look for sponsors for SOFCC 2 - Malindi, and that people will be willing to
assist us assist these children here in whichever way we can. I pray that you get as many sponsors as you can and that
God will touch their hearts to lend a hand to these poor children.

I hope to see you here soon coz the work that is ahead of us, is a lot. Thank you so much for the good work you are
doing for people here in Kenya .

God bless you, keep you health and safe.

Gladys.

In het eerste kwartaal 2005 zijn op bankrekening 32.09.53.580 bedragen ontvangen voor ondersteuning van Ria
en haar werk in Kenia van:

G. J. Beukema, Fam. Böke, H. Boonstra, F. Brevoord-Boeijenga, Dam Hakkens,

G. Delies, K.H.W. van Eeks,  F. en R. Fennema , W. en R. Fennema , Fam. Gjaltema,

Fam. Goodijk, L. Groenhart, T. en K. Hoekstra, J. Janssens, J. Koster,

A. Kuperus-Koel, M. Land, T.A. Land, Fam. Leerink, R.A. Moerman, P. Pas,

M.D. Reding,  J. en J. de Schiffart , D.M. de Schiffart, Fam W. de Schiffart,

M. Sieders, Fam. Span, A. Stavenga-Pool, A.J.M. Suurmeijer, E. Ruskamp-Tuinzing,

A. Uiterwijk-Winkel, I. Verveld-Karsten, P. Visser , Fam. Voorma, A.K. Wiegman,

J. en R. v.d. Woude , M. Wijnkoop/P. Boonstra, Chr. Spec. Onderwijs De Wilgenborgh, Nassauschool
Groningen, Kloosterkerk Leidsendam en Stichting Helpned.
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