
 

Projectbrief januari 2018 

 

 

Beste Projectbrieflezers, 

Hier weer een projectbrief geschreven door Yuna Johana: 

 

 

Beste vrienden en sponsors,  
 
Ontvang de nieuwjaarsgroeten uit Kenia. We zijn God 
dankbaar dat hij ons geholpen heeft in 2017. Afgelopen jaar 
hebben we echt bij de dag geleefd en God gaf elke dag 
opnieuw genade. We mogen dan vermoeid zijn aan het einde 
van het jaar, maar Hij geeft ons innerlijke kracht om weer 
door te gaan. We mogen onze vreugde putten uit Hem. Er is 
veel gebeurt afgelopen jaar; en we danken God dat we deel 
uit mogen maken uit het grotere geheel van Gods koninkrijk. 
Bij deze wil ik iedereen bedanken die 2017 een gezegend jaar 
maakten voor de kinderen en gezinnen in Kenia. Ondanks dat 
we soms uitdagingen hadden, openden God deuren voor ons 
en mogen we Hem dienen op alle gebieden. 

 

 

Tele Family Foundation 

Tele Family Foundation heeft drie hoofdactiviteiten: handelsondersteuning van alleenstaande 

moeders, dagopvang voor de peuters en scholing voor kinderen en jongeren. 

 

Sponsoring 
In dit programma worden op dit moment 155 kinderen 
gesponsord!! Dit is wat God doet door onze vrienden 
en sponsors heen. We willen iedereen bedanken die 
het mogelijk maakten dat onze kinderen naar school 
kunnen blijven gaan. Jullie hebben ervoor gezorgd dat 
er schoolgeld, boeken en uniformen zijn. Ook was het 
mogelijk om verschillende plekken te bezoeken en is er 
waar nodig ook medische hulpverleend. We willen 
vertellen dat door jullie gift de dromen voor de 
kinderen waarheid worden. Elke keer dat we een 
sponsoring voor een kind ontvangen weten we dat er 
een leven veranderd wordt. De eerste dag dat het kind 
naar school gaat: een reis die zijn einddoel gaat 
veranderen, is begonnen. 
 



Een voorbeeld hiervan is Karanja, die niet te stoppen is. Hij is een weeskind die zijn dromen 
werkelijkheid laat worden. Hij leert nu aan de universiteit. Als de sponsor niet had besloten om hem 
een kans te geven om te leren, was hij nu waarschijnlijk een gezochte crimineel in Likoni geweest. 
 
In 2018 zullen we de meeste kinderen hebben in het laatste jaar van de basisschool. Er zullen 23 
kinderen hun eindexamen van de basisschool doen en volgend jaar hopen ze naar de middelbare 
school te gaan. We zijn er zeker van dat de meeste het examen goed zullen afleggen. Dit zal een goed 
probleem zijn, zoals ik het noem. Want als ze allemaal naar de middelbare school gaan zal dit hogere 
kosten met zich meebrengen. Maar we zijn vastbesloten dit samen te gaan doen. 
 
Dus nogmaals bedankt voor iedereen die de dromen van de kinderen werkelijkheid laat worden door 
de sponsoring! 
 
 
Hope Hostel 
We hebben onder het sponsorprogramma ook een hostel, voor sponsorkinderen die door een 
crisissituatie uit het sponsorprogramma dreigen te vallen. We hebben nu 7 kinderen in het hostel, 
Kamau en Benedicte zijn er bij gekomen. Zij zijn weeskinderen en oma die voorheen bij hen woonde 
is naar het platteland verhuisd en te oud om voor de kinderen te zorgen. De omgeving waar de 
kinderen in achter waren gelaten was niet veilig en er was ook sprake van lichamelijke en seksuele 
mishandeling door een buurman. Gelukkig gaat het nu veel beter met ze, ook op emotioneel gebied.  
 
We zijn erg blij dat aan het eind van 2017 de moeder van Mugo Maina weer in Likoni woont en weer 
in staat is zelf voor hem te gaan zorgen. Er zijn ook twee nieuwe kinderen; Caleb en Patricia die in het 
nieuwe jaar bij ons zullen komen wonen. De moeder van de twee heeft AIDS HIV en is niet stabiel. Ze 
laat de kinderen vaak aan hun lot over. Ze werden soms door buren geholpen, maar waren vaak op 
straat aan het bedelen. Het werk dat de Hostel ouders bewerkstelligen is enorm belangrijk. En we 
bedanken een ieder die heeft gegeven aan het Hostel. Het hostel geeft hoop aan de meeste hopeloze 
kinderen. De kinderen groeien enorm op emotioneel en sociaal gebied, ook op school gaat het veel 
beter. We bedanken iedereen die een extra gift gaven zodat het Hope Hostel kan blijven draaien. 
Gods zegen. 
 
 
  



 
 
Handelsondersteuning 
We ontmoeten elke week verschillende groepen moeders die we trainen en begeleiden met het 
opzetten van een handeltje. 
 
Afgelopen jaar is zeker niet het beste jaar 
geweest voor de handel in Kenia. Het is erg 
ongelukkig dat elk verkiezingsjaar de economie 
naar beneden gaat vanwege alle onzekerheden 
en ongeregeldheden die ermee gepaard gaan. 
Maar ons programma doet nog steeds veel, want 
veel dames hebben nog steeds een handeltje. We 
waren in 2017 in staat om leningen te geven van 
bij elkaar €1.100 en die ook weer zijn terug 
betaald. We hebben 2 seminars gegeven voor de 
vrouwen, waarbij per seminar zo’n 60 vrouwen 
aanwezig waren. Een aantal vrouwen hebben het 
programma verlaten vanwege persoonlijke 
omstandigheden. Maar aan het eind van 2017 
hebben we zo’n 50 vrouwen in het programma 
die ook in 2018 weer door zullen gaan. We hopen ook weer nieuwe vrouwen gaan trainen. We willen 
zowel in januari als in mei een nieuwe groep starten. De training die we geven is belangrijker dat de 
leningen zelf. We zien dat zelfs de vrouwen die ons programma verlaten nog steeds de geleerde 
lessen in praktijk brengen en hun levenstandaard is verbeterd. Dus de 3 maanden training is een erg 
belangrijk onderdeel in het programma. We worden zelfs door kerken gevraagd of we hun 
gemeenteleden kunnen gaan trainen, ons werk wordt dus in de gemeenschap erkend. Het is 
geweldig om te zien hoe de levens van de vrouwen veranderd worden en hun resultaten geeft hen 
kracht om door te gaan zelfs onder moeilijke omstandigheden.  
We vertrouwen op God dat we het verkiezingsjaar achter ons kunnen laten en we bidden voor een 
economisch goed jaar in 2018 
 
 
Dagopvang & school 
Het is nu 10 jaar geleden dat we de dagopvang begonnen in een bouwval zonder vloer en kamers. En 
als we dan nu onze school zien en hoe de kinderen geworden zijn. Dan realiseren we dat onze slogan 
“Vastbesloten om te slagen” ons geholpen heeft om door te gaan. Ook als we in moeilijke situaties 
zaten we bleven vastbesloten om te slagen. 

We hebben nu een prachtige 
school en een schoolbus die 
de kinderen kan halen en 
brengen. De kinderen op 
onze school doen het heel 
goed en we staan in de regio 
goed bekend. We weten niet 
wat de toekomst ons zal 
brengen maar we mogen 
weten dat niets onmogelijk 
is. 
  



 
2018 Wordt een goed jaar omdat de kinderen waarmee we in 2008 zijn begonnen dit jaar voor hun 
eindexamen zullen zitten. 29 Kinderen zitten in de laatste groep en we hopen dat ze allemaal zullen 
slagen. Dit is een volgende mijlpaal in het dienen in de gemeenschap van Likoni. We hebben allemaal 
gemotiveerde leraren. Het team bestaat uit 15 leraren en 7 assisterende functies. De school heeft 
werkgelegenheid gebracht voor de gemeenschap en jongeren van Likoni. 
 
We willen iedereen bedanken die hun tijd en middelen gaven om New Star een goede school te 
maken. We bedanken speciaal Heleen die een jaar kwam om de kinderen met leerachterstand te 
helpen. Maar ook anderen die een korte periode kwamen, we waarderen alle hulp. 
We bedanken ook voor alle boeken die we kregen zodat we een bibliotheek konden starten. Elke gift 
gegeven om de school goed te laten draaien wordt gewaardeerd en weet: je werk is niet voor niks. 
 
De vakschool 
De vakschool is niet langer een droom, idee of een plan, het is werkelijkheid geworden! 
We hebben plannen gemaakt en in 2016 is er een land gekocht en afgelopen jaar is het gebouw 
afgemaakt. We bedanken het workteam voor alle acties om fondsen te werven en ze hebben veel 
binnen gehaald om dit plan te laten slagen. En we willen Wilde Ganzen bedanken voor hun 
sponsoring en advies. We danken het workteam dat kwam om ons te ontmoeten en te ervaren hoe 
het is in de gemeenschap waar we dienen. Ik zeg altijd als je hier komt laat je een stukje van je hart 
achter en je laat een enorme impact in het hart van de gemeenschap achter. Gods zegen. 
 
We kijken ernaar uit om in het jaar 2018 te starten met vaardigheden zoals: Computer, naaien, 
schoenmaken en materialen maken van kralen.  Mijn hart klopt van verwachting van de verandering 
en impact die dit programma aan onze jeugd en gemeenschap gaat brengen en ze in staat gaat 
stellen met belangrijke vaardigheden. 

Tot slot 
Onze dankbaarheid naar jullie is niet te meten. Jullie hebben TFF Kenya gemaakt tot wat het nu is. 
We verblijden ons in wat God aan het doen is. God investeerde alles wat Hij had in ons en gaf Jezus, 
het grootste Offer. Hij gaf zijn leven voor ons! We danken jullie voor jullie offer aan de mensheid en 
jullie investeren in de levens van vele kinderen en gezinnen in Mombasa Kenia. Alleen God kan jullie 
hiervoor belonen. Maar ik wil nog eindigen met 3 John 2 “Ik bid dat het u in alle opzichten goed gaat 
en gezond bent in 2018” 
 

Van TFF Kenya 

Yuna Nyachomba & Boniface Johana 


