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Vanuit Kenia een update:
Aan het einde van 2018 willen we iedereen bedanken en zijn dankbaar voor alles wat ervoor gezorgd
heeft dat onze kinderen, onze vrouwen, onze families en zelfs onze gemeenschap een lach op het
gezicht heeft gekregen. We wensen u fijne feestdagen en een gezegend 2019!
2018 was een jaar van actie, we danken God en onze zegeningen in al onze programma's
Kind sponsorprogramma
Er worden nu 165 kinderen gesponsord. Dit jaar deden 25 van deze kinderen hun National Primary
examen. Het bewijs dat sponsoring werkt! We spreken voor het einde van het jaar deze kinderen en hun
ouders en maken een plan hoe ze in januari naar de middelbare school kunnen gaan.
Hope Hostel
Met de aangeschafte Tuk Tuks runnen we nu een taxiservice, mede om met de opbrengst daarvan Hope
Hostel te kunnen bekostigen. We hebben gezien dat het goed werkt, met hier en daar nog een
uitdaging, maar het is een goed besluit geweest dit te doen. Dit jaar hebben we drie kinderen weer bij
hun ouders kunnen brengen. We willen iedereen bedanken die ons steunt bij de uitvoering van het
programma.
Newstar School/Daycare
We hebben het gehaald! Dit was ons eerste jaar waarin we
mee deden aan het nationale examen en met de resultaten
staat de school nu bovenaan in Likoni! Onze kinderen hebben
het heel goed gedaan en we danken God daarvoor. We willen
alle sponsors bedanken die ons hebben ondersteund met
gebouwen, boeken, vrijwilligerswerk, advies en workshops voor
ons personeel, dit succes is voor ons allemaal! In 2019 vliegen
we naar nog grotere hoogten, we willen digitale lessen voor al
onze kinderen geven. Hartelijk dank voor de schenking om de
eerste laptops voor de kinderen te kunnen aanschaffen.

Woman business program
Het vrouwenprogramma is zeer goed verlopen. Dit jaar hebben
we in totaal 30 vrouwen opgeleid in twee opleidingsprogramma’s,
waar we normaal één programma doen.
We zijn ook begonnen met een outreach training voor vrouwen in
andere organisaties die het succes van het TFFvrouwenprogramma hebben gezien. Het is een zegen om te zien
dat veel vrouwen door de training worden versterkt om
verandering in hun gezin te brengen.

Skill Center
Het was druk op het skill center in november en
december. Er was in deze vakantieperiode een training
voor tieners, hier waren ongeveer 50 jongeren
aanwezig. Sommige jongeren kunnen nu eenvoudige
schoenen maken, hun kleren repareren en hebben
elementaire computerkennis opgedaan. Hun
bereidheid om zelfstandig te worden en sommige
geleerde dingen als bijbaan op te pakken, was zeer
bemoedigend. Ook werden ze aangemoedigd door de
mentoren om positief in het leven te staan, om zo
meer te kunnen bereiken. Dankzij de training lokale
fondswerving zijn we in staat geweest de benodigde
fondsen hiervoor zelf te werven.

Nieuws vanuit Nederland:
Bestuurssamenstelling
Na het enige tijd zonder secretaris te hebben moeten doen is het bestuur van de stichting Tele Family
for Kenya weer compleet door de komst van Peter den Hartog uit Houten. Peter is al langere tijd met
zijn gezin betrokken bij het werk van de stichting. Peter neemt het secretariaat op zich.
Het bestuur bestaat nu uit Annette Hoogerwerf, Bob van der Horst (PR/communicatie), algemeen
adjunct Ad Liefting, penningmeester Peter Visser, secretaris Peter den Hartog en voorzitter Cock
Verweij. Annet Omondi is gezien haar jarenlange ervaring in Kenia adviseur van het bestuur.
Jubileum
Het is deze laatste dagen van 2018 precies 10 jaar geleden dat we als bestuur van – toen nog – de
stichting Tele Family Work Team (TFWT) bij de notaris onze handtekening plaatsten op de
oprichtingsakte van de stichting. Wat is er sindsdien veel gebeurt! Niet alleen is onze naam gewijzigd in
stichting Tele Family for Kenya, maar vooral voor de vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Likoni van
kustplaats Mombasa in Kenya. U hebt het allemaal kunnen lezen in deze en eerdere nieuwsflitsen.
We willen dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan maar het echt met elkaar vieren. Noteert u
daarom vast de datum 21 mei 2019 in uw agenda. Naast u hopen we die avond ook andere speciale
gasten te ontvangen. Mis het niet!
Toekomst
Dit jaar 2018 heeft het bestuur gebruikt voor bezinning op de toekomst. Komende maand zal in het Skills
Center de eerste vakopleidingen van start gaan. De komende jaren gaan we dit letterlijk en figuurlijk
uitbouwen en afbouwen. Daarom willen we dit jaar weer een workteam samenstellen dat een jaar lang
fondsen bijeenbrengt voor een volgende bouwfase. Heb je ideeën voor een team van 12-15 personen
dat zo’n uitdaging aan kan, meld je dan bij het bestuur.
Een hartelijke groet en een goede jaarwisseling van Tele Family Foundation (Kenia) en Tele Family for
Kenya (Nederland).

