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Nieuws vanuit Kenia  
De Heer is goed voor ons geweest in 2019. Het is een jaar waarin we veel hebben gedaan en met nieuwe 

ervaringen voor het personeel en voor de kinderen. 

Sponsorkinderen 

In 2019 zijn er 24 nieuwe kinderen gestart op de middelbare school, het hoogste aantal ooit. Totaal 

zitten er nu 28 kinderen op de middelbare school. In 2020 gaan er weer 20 kinderen naar de middelbare 

school! De resultaten van afgelopen jaar zijn bekend, de cijfers van al onze gesponsorde kinderen waren 

goed en iedereen behaalde minimaal 50%, dit betekent dat iedereen geslaagd is. Het 

sponsorprogramma is de afgelopen 10 jaar enorm gegroeid, gaandeweg zien we wat sponsoring doet 

voor de kinderen, welke verandering dat brengt bij de families en op termijn voor de gehele 

gemeenschap. We bedanken alle sponsors voor hun donaties en het vertrouwen in ons om de kinderen 

te onderwijzen en verandering te brengen in onze gemeenschap. 

We hebben in 2019 een Bijbelweek kamp gehad met de jeugd van de Sionkerk. Het was een goede 

ervaring voor onze kinderen en personeel, we danken God voor zijn werk. 

 
Hope Hostel 

In het hostel zitten nu vijf kinderen, in 2019 zijn er 3 kinderen teruggeplaatst bij hun families. We 

danken God voor de bescherming en de zorg die die de kinderen hebben gekregen. We hebben nu ook 

een stabiele business met TukTuks, dit helpt ons bij het runnen van het hostel. 

 

Vrouwenprogramma 

We hebben dit jaar twee groepen met in totaal 30 

vrouwen opgeleid. De opleiding heeft een grote 

positieve invloed op de vrouwen, daarom hebben we 

ervoor gekozen om dit jaar twee groepen te werven. 

De kennis die de vrouwen tijdens het programma 

opdoen brengt ze veel verandering, wanneer de 

vrouwen het programma verlaten blijven ze de kennis 

gebruiken. Afgelopen jaar verliep het 

vrouwenprogramma soepel en succesvol. 

 

Skill Center / Vakschool 

We hebben nu diverse voltijd studenten op de vakschool.  Voor de kleermakers opleiding zijn dat er nu 

5, voor de computeropleiding zijn er inmiddels 9 afgestudeerd en verwachten we dat 3 studenten in 

januari afstuderen. Deze twee opleidingen hebben bewezen dat dit zeer waardevol is voor de 

studenten. Tijdens de schoolvakanties hebben we opleidingen voor jongeren en tieners, het was erg 

druk deze keer met meer dan 70 deelnemers en alle trainingen die gelijktijdig lopen. De trainingen zijn 

zeer interessant voor de kinderen en je ziet de creativiteit van jongeren en tieners. We hebben een 



lokaal fondsenwerving evenement georganiseerd en verkochten T-shirts, dit helpt ons om het 

programma uit te voeren. Het is ook heel goed om de lokale bevolking en deelnemers van TFF samen te 

zien komen om geld in te zamelen voor een cursus. 

 

10 Jarig bestaan 

Afgelopen jaar, het einde van een decennium, het 

decennium waarin TFF is opgericht door Dominee Boniface 

en Yuna, waren wij vereerd om naar Nederland te kunnen 

gaan. We hebben veel sponsors ontmoet en vele kerken die 

TFF continu ondersteunen bezocht. Het was goed om het 

grote verschil tussen onze culturen en ontwikkelingen te 

zien en de diversiteit te waarderen die God in de wereld 

heeft gebracht. De gastvrijheid en de vrijgevigheid die wij 

hebben mogen meemaken zullen altijd in onze 

herinneringen blijven. 

 

We willen alle sponsors, kerken, families, vrijwilligers en het 

Tele Family bestuur bedanken om met dit project de 

behoeften van onze community te vervullen. Jullie investeren continu je tijd, hulp, vaardigheden, geld 

en veel andere dingen om positieve verandering te brengen. Verandering die wij ook zien en mogen 

ervaren. 

 

“May your baskets always be full of a good measure, Pressed down, Shaken together and Running over 

in 2020”. 

 

Bovenstaande is een uitdrukking gebaseerd op een deel uit Lukas 6 vers 38: Geef en aan u zal gegeven 

worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot werpen, want 

met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. 

 

Hartelijke groeten van Yuna. 

 

 
 


