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Hierbij een brief van Yuna over de impact van Corona op het werk van de Tele Family. 
 
Nieuws vanuit Kenia  
Voor iedereen, een beetje vertraagd, nog de Paas-groeten uit Kenia. We hopen dat het goed gaat met 
jullie. We danken God dat Hij de controle heeft en dit tot een einde zal brengen als de tijd daar is. 
 
We hebben onze werkzaamheden aan moeten passen. We werken veel met mensen en zijn daarom 
kwetsbaar voor de huidige omstandigheden, dus de meeste van onze activiteiten zijn gestopt. 
 
De basisschool is gesloten en alle (gesponsorde) kinderen zitten thuis. Er is weinig face tot face contact, 
maar iedere twee weken bellen we met ze om te kijken hoe het gaat. De meeste gezinnen worstelen 
met de situatie dat de ouders moeten werken voor het dagelijks eten op tafel.  
De vakschool is ook gesloten. De bouw van de uitbreiding gaat, onder voorwaarden, nog wel door. 
Boniface houdt daar o.a. toezicht op. 
 
Het Women Business program, microkrediet programma, wordt sterk geraakt door de Corona crisis. De 
meeste vouwen werken minder of zelfs helemaal niet. De wekelijkse meetings kunnen niet plaatsvinden, 
daarom doen we nu aflossen en sparen via een banrekening (telefonisch). Af en toe kan een vrouw naar 
kantoor komen. Een uitdaging, maar ook leerzaam met nieuwe mogelijkheden. 
 
De Tuk Tuk business (taxi bedrijfje), waarmee Tele Family in Kenia (TFF) zelfstandig inkomsten genereerd 
heeft het moeilijk, er zijn minder mensen die gebruik maken van vervoer. Ook de TFF-shop verkoopt 
minder, maar is wel open en probeert dit, met de juiste maatregelen, ook te blijven. Dit is belangrijk om 
de medewerkster van de winkel van inkomen te voorzien. 
 
Onze sociaal werkster Mercy en krediet-officer Jane werken afwisselend ieder 3 dagen samen met 
Vincent. Ze werken aan het woman-program en bellen ouders van de sponsorkinderen om een vinger 
aan de pols te houden. Ikzelf, Yuna, werk zoveel mogelijk vanuit huis. Niet heel makkelijk daar we 
gewend zijn veel direct met elkaar te overleggen. Eens in de zoveel tijd hebben we een vergadering 
waarbij we onderling afstand houden. 
 
Het is een tijd met uitdagingen en we proberen 
positief te blijven met dit nieuwe normaal. We 
blijven onze ogen gericht houden op Jezus, we 
weten dat Hij de dingen goed maakt op Zijn tijd 
en dat er weer betere dagen komen voor het 
werk om Hem te dienen. 
We denken aan jullie allemaal in ons gebed. Laten 
we vertrouwen hebben, positief en veilig blijven 
en een glimlach toveren op het gezicht van alle 
mensen die God ons heeft gegeven om te dienen. 
 
Hartelijke groet, 
Yuna 


