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We zijn blij u weer te kunnen informeren over het kindertehuis en de
vooruitgang van de kinderen in het bijzonder.
Alle kinderen zijn heel hard gegroeid en gaan erg goed vooruit.
Esther loopt inmiddels (rent meer eigenlijk) en Alan is bezig met
het zetten van zijn eerste stapjes. Alan is helaas erg ziek geweest
en is diverse malen in het ziekenhuis opgenomen. Inmiddels is bij
hem een lactose-intolerantie geconstateerd, wat mogelijk ook de
oorzaak van zijn langzame
ontwikkeling is. We hopen dat
hij gedurende de komende
maanden zal aansterken en
binnenkort sterk genoeg zal zijn
om zelf te lopen.
Alan
Grace heeft examen gedaan op
de middelbare school en wacht nu in het kindertehuis op de
resultaten. Hellen heeft zich na een succesvol examen weten
te plaatsen voor één van de lokale universiteiten in Narok
waar zij wil gaan studeren.
Grace

Joy en Manu kijken er erg naar uit
om in januari te gaan beginnen op
(voor Nederlandse begrippen)
groep 3 van de basisschool.

Joy

Manu

Er zijn 3 nieuwe kinderen in het kindertehuis komen wonen: Carlos (10), Asha (8) en Stephen van
2 jaar oud. Hun ouders zijn drugsverslaafden, waardoor zij op straat moesten leven. Zij zijn gered
door de lokale autoriteiten. We proberen om de moeder uit de gevangenis te krijgen, waarna zij
behandeld kan worden en voor haar kinderen kan zorgen. Dit zal echter veel tijd kosten. In de
tussentijd moeten de kinderen in januari op school kunnen starten. Hiervoor zijn we hard op
zoek naar sponsoren! Neem alstublieft contact op als u ons hiermee kunt helpen.

Stephen

Asha

Carlos

Een aantal van de jongvolwassenen, die zijn opgegroeid in het kindertehuis, bezoeken hun
jongere broertjes en zusjes regelmatig. Zij delen hun
ervaringen met de kinderen die ook binnenkort het
kindertehuis zullen verlaten om op eigen benen te gaan staan.
Het is heel hoopgevend te zien hoe zij met elkaar omgaan en
we zijn ervan overtuigd dat de jongeren zullen profiteren van
de ervaringen van de ouderen buiten het kindertehuis.
Hoewel met hoge productiekosten hebben we de diverse
projecten gedurende het gehele jaar draaiende kunnen
houden. Momenteel hebben we 250 legkippen – waarvan er
100 inmiddels al eieren leggen – en 250 slachtkippen.
Martha

Dankzij voldoende regen hebben we groente en fruit van onze kleine tuin kunnen oogsten,
waardoor we hebben kunnen besparen op de kosten
voor de inkoop van zowel groente als fruit.
Ishmael, onze timmerman, is heel druk geweest voor
opdrachtgevers uit Diani en ook voor de Makobe school
voor gehandicapte kinderen.
We willen hiermee graag onze waardering en dank
uitspreken voor onze sponsoren, zeker in deze
economische moeilijke tijden.
Asante Sana (dank u wel).
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