Nieuwsflits Tele Family Foundation - Zomer 2018
Vanuit Kenia een update:
Toen we in 2008 met de TFF begonnen dachten we groots, maar startten klein. We danken God en
iedereen die ons geholpen heeft en we proberen nog steeds grote dingen met God te doen. We zien het
resultaat.

Training
We zijn naar een training geweest voor lokale fondswerving. We hopen de training te kunnen gebruiken
om lokaal meer ondersteuning te krijgen. Zeker nu TFF groter aan het worden is. We zijn bezig met een
programma om te beginnen met fondswerving. Hiervoor zullen we de manier van denken van de lokale
bevolking over wie we zijn moeten veranderen. Zij zullen ons moeten gaan ondersteunen als
organisatie.

Training

Kantoor TFF

TFF Kantoren
We hebben dit jaar de TFF-kantoren verhuisd van de school naar de vakschool. Dit helpt ons om alle TFFactiviteiten uit één punt te kunnen coördineren. Ook is hier meer plek om goed te kunnen werken. Het
vrouwenprogramma wordt nu ook gerund vanuit de vakschool.
Sponsor Programma
We hebben nu 160 sponsorkinderen. Dit jaar doen 26
kinderen het examen van de basisschool in Kenia. We
verwachten goeie resultaten en vanaf volgend jaar
zullen ze naar de middelbare school gaan.
In april is een moeder van 2 sponsorkinderen
overleden, we proberen het gezin hierbij zo goed
mogelijk bij te staan.
New Star School
Dit jaar doen we voor het eerst het KCPE (Kenyan
Certificate of Primary Education) examen op de
school. In het najaar zullen de 29 kinderen uit klas 8
het examen maken. We verwachten goeie resultaten
van de kinderen.

Handelsondersteuning
Er zijn dit jaar 2 nieuwe groepen vrouwen gestart
met de training om een microkrediet te krijgen. In
februari begon er een groep van 20 vrouwen, in mei
hebben ze hun eerste lening in ontvangst genomen.
Deze maand zullen we opnieuw beginnen met het
trainen van 20 vrouwen. We willen meer vrouwen
gaan trainen, want we zien het resultaat, ook nadat
ze het programma verlaten hebben.
Hope Hostel
We hebben nu 8 kinderen die we opvangen in het Hope Hostel. Patricia en haar broer Caleb zijn ook bij
het hostel komen wonen. Ze waren op straat aan het bedelen voor eten en kwamen niet meer naar
school. Hun moeder is erg ziek en is niet in staat om voor eten te zorgen.
Vakschool
We voorzien een geweldig programma, een aantal lokale mensen hebben al gevraagd of ze op onze
vakschool mogen komen. Dankzij een grote bijdrage van ASML zijn we nu bezig met de aankoop van
apparatuur en gereedschap. In augustus hopen we de eerste lessen te beginnen met sponsor kinderen.
Ondertussen maken we reclame en openen we de deuren voor de lokale gemeenschap. We willen het
een zelfvoorzienend programma maken door de opbrengst van schoolgeld en de verkoop van de
zelfgemaakte producten.
Medewerker(s)
Er is nu een assistent-manager in dienst, die de dagelijkse gang van zaken bij de TFF-programma’s
overziet. Ook hebben we een grote hulp aan Karanja, een van onze gesponsorde jongens, die
vrijwilligerswerk doet tijdens de vakantie van de universiteit. Hij is een hulp voor TFF maar ook een
rolmodel voor de andere sponsorkinderen.
We danken God dat hij ons blijft zegenen in al het werk van TFF. Bedankt voor jullie blijvende
ondersteuning!
Hartelijke groet,
Yuna

