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Nieuws vanuit Kenia  
Hartelijke groeten uit Kenia, we hopen dat het goed met jullie gaat door de genade van God. 
Het went elke dag iets meer, leven met het nieuwe normaal. Een masker dragen, handen reinigen, 
afstand houden, geen knuffels en geen handdrukken. 
Met Tele Family zijn we, waar mogelijk, begonnen met het heropenen van de programma’s. Ook zijn we 
ons aan het voorbereiden om meer mensen samen te laten komen, uiteraard met 
veiligheidsmaatregelen. We hebben genoeg handzeep, ontsmettingsmiddelen, handschoenen, 
thermometers en andere noodzakelijke spullen. 
 
School en sponsor programma  
De scholen zijn gesloten en gaan voorlopig nog niet open. De regering zegt dat het mogelijk in 
september geleidelijk weer kan. Dit zorgt voor veel onrust bij de leerlingen en de ouders. 
Voor de basisschoolkinderen hebben we een programma, ze krijgen wekelijks opdrachten en brengen 
deze bij de leraar. Dit helpt om de leergeest te behouden en om een klein bedrag voor onderhoud aan 
de leraar te betalen.  
De middelbare scholieren kregen in het begin online schoolopdrachten, maar naarmate de tijd 
verstreek, werkte het online platform niet bij veel van hen. Doordat ze niet bezig zijn met school worden 
de tieners blootgesteld aan kattenkwaad en mogelijk criminele 
activiteiten. Daarom is de Tele Family begonnen met het geven van 
wekelijkse opdrachten. We hopen dat we weer ontmoetingen 
kunnen starten met de tieners. Er gebeurt veel als de tieners niet op 
school zijn en de ouders druk zijn met het verdienen van de kost. 
Aan het werk blijven is een worsteling voor veel gezinnen en ze 
hebben soms nauwelijks twee maaltijden per dag. Voor sommigen is 
1 maaltijd al een uitdaging. We geven degenen die niet kunnen eten 
voedsel via de kerk. We bidden dat de dingen weer normaal worden 
en de scholen open gaan. Op de school kan dan ook weer pap en 
lunch verzorgd worden.  
 
Hope Hostel  
Sinds maart zijn er in het hostel geen kinderen meer, zij zijn bij hun 
gezinsvoogden. Het is niet makkelijk voor ze, maar we hebben 2 
weken lang boodschappen gedaan voor de families. Verder gaan we 
bij ze op bezoek om te kijken hoe het met ze gaat. Soms 
ondersteunen we een familie met de huur. Helaas maken onze 
Tuktuk’s nu minder winst en lopen kosten van het Hostel door we 
genoodzaakt zijn een deel van ons spaargeld aan te spreken. 
 
Vrouwen programma / Microkrediet 
De afgelopen periode hebben we de vrouwen niet ontmoet. De meeste hebben wekelijkse aflossing 
gestuurd en sommige zelfs spaargeld. We focussen ons op de aflossing van de lening om na deze 
pandemie het programma te kunnen laten doorlopen. Als er minder beperkingen zijn, zullen we de 
vrouwen weer  ontmoeten en hun bedrijven bezoeken. Op dit moment geven we geen nieuwe leningen. 
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Skills-center  
Het skills-center blijft waarschijnlijk officieel gesloten tot september. We hebben de kleermaker- en 
computerinstructeur die voltijd in dienst zijn een half maandsalaris gegeven. Zij werken een halve 
maand, om hen gedeeltelijk te kunnen helpen in hun onderhoud te voorzien. De kleermaker maakt 
bijvoorbeeld mondmaskers die we in de winkel verkopen. De computerinstructeur helpt bij het 
afdrukken van de opdrachten voor de kinderen van de middelbare school. 
 
Bouw 2e fase Skills-center: restaurant/keuken 
De ruimte voor het restaurant is bijna klaar en dat is een zegen, omdat we dan genoeg ruimte hebben 
voor de vrouwen en kinderen om elkaar te ontmoeten.  
 
Staff  
De fulltime medewerkers werken deels parttime, afhankelijk van de hoeveelheid werk. Vincent en 
Boniface hebben meer dan normaal gewerkt, zodat de restaurant ruimte zo snel mogelijk af komt. Deze 
ruimte kunnen we straks goed gebruiken als we de programma’s weer mogen opstarten, alle lof aan 
God.  
 
Tot Slot 
In onze laatste vergadering hebben we met elkaar gedeeld wat we hebben geleerd van deze periode. Dit 
delen we graag met jullie: De eerste verantwoordelijkheid die God ons gegeven heeft is om onze 
kinderen op te voeden en tijd met onze families door te brengen. God is trouw en God is goed. Het is 
goed om te plannen en sparen voor noodsituaties. Waardering voor bewegingsvrijheid en de 
gezamenlijke samenkomsten, welke we voorheen als vanzelfsprekend beschouwden. Maar bovenal dat 
God nog steeds op de troon zit en overal werkzaam is, zelfs bij ons in TFF. Zo is er tijdens de pandemie 
nog een sponsor gevonden voor een nieuw sponsorkind en wordt er gebouwd aan een nieuw gebouw. 
Amen! 
 
We bidden dat God ons gezond en veilig houdt tijdens deze periode en dat we nog meer van zijn 
goedheid mogen leren.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yuna Johana 

Bouw Restaurant - Keuken 


