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Geslaagd
Amina, Calvin en Vincent zijn geslaagd
met B+ en kunnen in maart naar de
universiteit gaan. Geweldig!
Zij zullen nu een harambee (geld
inzameling ) houden. Afhankelijk daarvan
dragen wij bij in de kosten van het
tussenjaar.
Nieuwe studenten
Mede dank zij een aantal nieuwe sponsors
kunnen we 9 nieuwe studenten naar de
middelbare school laten gaan. Kevince, lid
van het Mes-comité, gaat onaangekondigd
op huisbezoek bij alle voorgedragen
kandidaten en kan daardoor goed
beoordelen of sponsoring inderdaad
noodzakelijk is. In de volgende nieuwsbrief
komen de namen en de foto’s van onze
nieuwe studenten.
Sponsorbijdrage
Omdat de wisselkoers al enige tijd erg laag
is, zijn de kosten per sponsorkind
langzaam maar zeker gestegen. Ook is het
schoolgeld verhoogd. Tot nu toe hebben
wij het verschil betaald uit de verkoop van
sieraden en snuisterijen uit Kenia etc.,
maar onze reserves raken nu echt op.
Wij verzoeken u vriendelijk om, indien dat
voor u mogelijk is, voortaan € 300,-- per
jaar te willen storten voor uw sponsorkind.
Bij voorbaat veel dank.
Piki Pona (motorambulance)
In nieuwsbrief 33 hebben we al melding
gemaakt van het plan om een
motorambulance te bouwen. Dan kunnen
ook zwangere vrouwen die erg afgelegen
wonen op plekken die niet bereikbaar zijn
voor een ziekenwagen, in geval van nood
toch op tijd in het ziekenhuis kunnen zijn.
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Pona in garage/werkplaats

proefpatiënt

In Swahili is de betekenis van Piki
motorfiets of brommer en Pona betekent
redding of gered worden.
Dank zij Rotary Gorssel is er voldoende
geld om een en ander te kunnen
realiseren. Ook de Rotary in Overbetuwe
heeft ons gesteund.
Op het terrein van Maraboi is inmiddels
een garage gebouwd die tevens dienst
doet als werkplaats. Dank zij goede tips
en bouwtekeningen van diverse mensen
is het eerste model nu klaar. In de praktijk
zal blijken of verbeteringen nog nodig
zijn.
Nu kunnen er afspraken gemaakt gaan
worden met de Piki-drivers.
Mes-Comité
Het
mes-comité
(onze
partner
organisatie in Kenia) bestaat uit Dacha
(voorzitter), Henry, Erick, Donex en
Kevince.
De laatste drie zijn oud-studenten uit ons
sponsor programma. Zonder deze groep
mensen zouden wij niet zo goed kunnen
functioneren. De samenwerking is
uitstekend.
Onze studenten kunnen met alle vragen
en zorgen bij hen terecht en zij hebben
contact met de scholen en zien toe op
een goede gang van zaken.

Kvk nr: 41042798

1

