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Vanuit Kenia een update:
Alweer het laatste kwartaal van het jaar, we zijn erg druk om het jaar goed af te ronden. We danken
God, hoewel het in economisch opzicht in Kenia niet goed gaat, mogen we steeds onze zegeningen voor
het jaar tellen!

Hope Hostel
Vier jaar lang hebben we onderdak geboden aan zeer kwetsbare kinderen, we hebben verbetering
gezien en versterking van hunzelf. We hadden een zorgzame familie die voor hen zorgde, na drie jaar
hebben ze ervoor gekozen om te stoppen vanwege eigen familiezaken. We danken God ervoor dat een
ander God vrezend echtpaar de taken
hebben overgenomen en het heel goed
doen.
We werken er hard aan om zelfvoorzienend
te worden, daarom hebben we twee Tuk
Tuks gekocht. Met de opbrengst van de taxi
service die we daarmee zijn gestart zullen
we de kosten van het hostel proberen te
dekken. Dit is een grote stap en we hopen
dat we in de toekomst het bedrijf kunnen
uitbreiden.

Newstar School/Daycare
We zijn erg blij dat we er nu voor het eerst
een klas meedoet met het nationale
examen in Kenia. Onlangs hebben we een
donatie ontvangen om laptops voor
kinderen te kopen, geweldig dat we nu met
digitaal onderwijs kunnen beginnen op onze
school, het is voor de kinderen een
geweldige mogelijkheid. Dank aan SIDN die
dit heeft mogelijk gemaakt.

Skill Center
We hebben een pilot-programma gedaan met onze gesponsorde kinderen op 20 augustus, hiervan
hebben ze erg genoten. We hebben apparatuur voor de meeste vaardigheden die we gaan trainen. Dit
dankzij ASML, die ons een geweldige subsidie heeft gegeven. We werven nu de docenten en in
november gaan we het centrum openen voor tieners en jongeren in Likoni. We hebben een
beroepsopleiding voor tieners en jongeren tijdens de vakantie. Zo krijgen we bekendheid in de
omgeving en is het ook een preventief programma om te voorkomen dat jongeren in aanraking komen
met criminele groepen. Deze komen helaas steeds meer voor in Mombasa. Vooral tijdens de vakanties
hebben jongeren niets om hen bezig te houden en komen ze daarmee in aanraking. Onze slogan: "Skills
For Sustainability".
Local fundraising
We bedanken de Wilde Ganzen voor de steun die ze
ons hebben gegeven voor de training “lokaal
fondsen werven”. Het is een eyeopener voor ons
allemaal. We gaan ons eerste benefiet diner houden
op 12 oktober 2018. Ook hebben we een voorstel
geschreven voor onze beroepsopleiding voor tieners
en jongeren. Dit brengen we onder de aandacht bij
lokale overheden, lokale bedrijven, kerken en
individuen. We hopen dat we fondsen krijgen voor
dit programma, zowel lokaal maar ook
internationaal.
Dankzij ons bestuur in Nederland, internationale
bedrijven en individuele sponsors die ons hebben
gesteund, zijn we zover gekomen.
Bedankt voor uw steun en liefde voor de mensheid, dat we u en God voor altijd dankbaar zijn.
Vanuit Nederland:
Eind deze maand hopen Annet Omondi en Peter Visser een week naar Mombasa te gaan, Annet: “Ik kijk
er erg naar uit om weer even met eigen ogen te zien hoe de jongeren, mama's en de projecten de
afgelopen jaren gegroeid zijn. De kinderen waar we 10 jaar geleden het project mee begonnen zitten in
de week dat wij er zijn voor hun nationale examen van de basisschool. Zes jaar geleden verhuisde ik
weer terug naar Nederland en ruim 4 jaar geleden was ik daar voor het laatst. Wat bijzonder dat het zo
verder gegroeid en ontwikkeld is, velen zijn ondertussen daar weer geweest om er getuigen van te zijn.
En ik ben blij dat ik eind van de maand er ook weer even mag lopen en hun dankbaarheid en grote
geloof en vertrouwen in God mag ervaren.”

Hartelijke groet vanuit Kenia en van het bestuur in Nederland.

